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 مقدمت

. وىو يعد أقواىا اليـو وأكثرىا  علم النفس أحدث العلـو
كاف ىذا العلم منذ عهد قريب   تغلغبًل يف نواحي اغبياة. لقد

فرعا من الفلسفة، أو على األصح ذيبل ؽبا، ٍب استقل 
بنفسو، وما زاؿ يشتد وتقوى دعائمو حأل صار أساساً 

 للعلـو األخرى اليت كاف يف اؼباضي ظبل ؽبا..

ولعل سر ىذا التطور، ىو يف األغلب ان ئ من فهم معىن "علم 
أدؽ ان ئ من فهم تلك "النفس"  النفس" على الوجو الصحيح، أو بلفظة

على حقيقة أكثر دقة ووضوحًا وأقل غموضًا وإهباماً، معىن كلمة النفس 
Psyche  فيكوف "علم الروح" ىو ذلك العلم الذي -ابليواننية، الروح

يبحث يف ذلك "الشيء" الذي يلبس اعبسد فيعطيو صفة اغبياة، كاف 
ة خفية، ؽبا عبلقة ابؽبواء كما اؼبعتقد إذ ذاؾ أف "الروح" مادة رقيقة  فاف

للهواء عبلقة ابؼبادة، وكاف اؼبعتقد أف ؽبا صفة التغلغل يف األجساـ م  
احتفاظها بكياهنا وقدرهتا على االنفصاؿ. فلما جاء أفبلاوف، رفض قبوؿ 
ىذه الفكرة، فكرة أف الروح "مادة"، وقاؿ إهنا  يء ال تستطي  اغبواس 

 يهتدى إليو. إدراكو، وإمبا يبكن للفكر أف
فلما جاء أرسطو ألف رسالتو الشهًنة عن "الروح" معارضًا فيها 
الفكرتٌن السابقتٌن، قائبًل إف "الروح" ما ىي إال خبلصة العمليات اغبيوية، 
وأخذ يشرح الفرؽ بٌن اغبي واعبماد، منتهيًا إذل أف اغبي ىو الذي تتجلى 
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ف خاص"، يبكن أف فيو فبيزات خاصة ليست يف اعبماد، أما وجود "كيا
يستمر بعد اؼبوت، فهذا ما دل يستط  الوصوؿ إذل رأي حاسم بصدده، 
وظل النقاش دائرًا حوؿ ماىية الروح، فحاوؿ الفبلسفة واؼبفكروف يف 
العصور الوسطى أف هبمعوا بٌن فكرٌب أفبلاوف وأرسطو، أي أف الروح 

موت  " يء ال مادي" يبكن أف يستمر عملو بعيدًا عن اعبسم، وبعد
اعبسم، وكانت نتيجة ىذا الفهم انصراؼ العقوؿ إذل تفهم اغبالة الفكرية 
للروح، وإنباؿ دراسة عمليات اعبسم اليت كاف أرسطو يعدىا  يئًا ىاماً 

 جداً.
فلما جاء ديكارت يف القرف الساب  عشر، صرح بكل جرأة أنو ليس 

ر وأف اإلنساف ىناؾ من فرؽ بٌن اغبي واعبماد إال يف أف اغبي لو عقل مفك
ىو الوحيد الذي لو "روح" أو بعبارة أخرى لو "ابقة عالية خاصة من 
الفكر واإلرادة" تلك ىي الروح، وىذا التفكًن العارل منشؤه عمليات 
ميكانيكية مادة معقدة، على أنو ؼبا أخذت العلـو الطبيعية يف التقدـ، انؿ 

ياً: مادامت العمليات رأي ديكارت  يئًا من التأييد، ولكن ظل السؤاؿ ابق
واحدة يف اإلنساف واغبيواف، ؼباذا ىبتص اإلنساف "ابلروح"؟ أخذت اؼبادية 
تطغى حأل جاء من الفبلسفة فريقاف، فريق مثل بركلي الذي ىاجم اؼبادية، 
ودافيد ىيـو الذي أنكر أمر الروح بتااتً،حأل جاء "كانت" يف أواخر القرف 

تو ـبرجًا لكل ىذا. فذكر أف العادل الثامن عشر، فحاوؿ أف هبد بفلسف
الطبيعي إمبا ىو انعكاس ؼبا ىو يف عقولنا، وحأل القوانٌن الطبيعية ما ىي 

!  إال انعكاس للقوانٌن اليت هبا ترتبط عقولنا وعلى أساسها تقـو
وكما أننا ال نستطي  الربىنة على وجود العقل ابؼببلحظة اؼببا رة، 
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كبن ال يبكننا أف نستطي  الربىنة على  وإمبا ابلظواىر العقلية، فكذلك
وجود الروح ابلطرؽ العلمية، ولكن مبلحظتنا لطبيعة اػبلق كفيلة أبف 

 ذبعلنا نؤمن بوجود كياف خالد ىو فرؽ اإلدراؾ اغبسي.
ولقد آمن اؼبفكروف بعد "كانت" بنظريتو عن ابيعة العادل اؼبادي، 

ة لكل ذلك أنو ماداـ  أف وترددوا يف قبوؿ رأيو عن ابيعة الروح. والنتيج
"الروح" ؾبهواًل" ودل يستقر الرأي عليو بعد، فليس من الصواب أف يكوف 
للروح "علم".. إذ أف ىذا العلم هبب أف وبدد وابيعتو هبب أف ربدد 

 وحدوده هبب أف ترسم بوضوح، قبل أف يصًن علماً يدرس وينتف  بو.
عقل" إيبااًن ال سبيل إذل على أننا ما دمنا قد انتهينا إذل اإليباف "ابل

نكرانو، فلنسم علم "الروح" إذف علم العقل ولكن يقـو ىناؾ اعرتاضاف 
األوؿ أف اؼبنطق ىو علم العقل اغبقيقي، والثاين ىل يكفي اإليباف ابلعقل 
بدوف الوقوؼ على ماىيتو بوضوح وربقيق لنجعل لو علمًا خاصًا، الواق  

 كثًناً عن موقفنا من علم "العقل"..  أف موقفنا من علم "الروح" ال ىبتلف
عند ىذه اؼبرحلة جاء من اؼبفكرين اغبديثٌن من قالوا أتخذ من العقل 
 -ما ىو واقعي وملموس، وىو "الوعي" فنسمي علم النفس "علم الوعي"

ونكوف بذلك قريبٌن من "ديكارت"، إذ اعتربان الوعي "توجهاً" خاصاً ان ئاً 
قصر العلم على "الوعي" يضيق ؾبالو، بل من العمليات اغبيوية، ولكن 

ويقصره على الوعي اػباص ال العاـ، وفوؽ ذلك أف ىذا "الوعي" يؤدي 
إذل "السلوؾ" اإلنساين أو اغبيواين فلماذا ال نبحث ىذا "السلوؾ 
اإلنساين"، وؼباذا ال نسمي علم "النفس" علم "سلوؾ" األحياء وهبذا قبد 
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قبد أنفسنا راجعٌن إذل رأي أرسطو الذي  موقفنا واضحًا، ويف الوقت نفسو
فرؽ بينا غبي الذي لو "سلوؾ" واعبماد الذي ليس لو. نعين ابلسلوؾ قوة 
 -داخلية ذبعل اغبي يعمل لصاغبو بنشاط ولو مرمى ؿبدد واذباه خاص

فيذف يكوف ذلك الغرض واالذباه إذل ىدؼ، ميزة السلوؾ وميزة األحياء 
غبي واعبماد، فكر يف كرة البلياردو اليت ال معًا، ولكي نعرؼ الفرؽ بٌن ا

تتحرؾ إال إذا دفعتها، وبٌن القط أو الكلب الذي ربملو بيديك وتضعو يف 
مكاف ما فتجد لو حركة وىدفا ورغبة.. وقد زبتلف اغبركة أو اؽبدؼ أو 
الرغبة يف حي عنو يف آخر، دبعىن أهنا قد تكوف بسيطة ىنا أو معقدة 

كل حاؿ دليل اغبياة، وتكوف دراسة ذلك   ىناؾ، ولكنها تظل على
"السلوؾ" الطريق الوحيد لفهم النفس ولفهم اغبياة معًا، فأينما اذبهنا، 
ودققنا النظر يف ابيعة األحياء قبد ىذا اؽبدؼ احملدد االذباه، مهما 
تعددت الوسائل وتشعبت الطرؽ. ومهما يبدو عليها من اعبمود 

ود الظاىري وحدة الغرض واؽبدؼ "واؼبيكانيكية" فيف خلف ىذا اعبم
اؼبرموؽ. وعلى ىذا يشمل التعريف األحياء من اإلنساف إذل اغبيواف إذل 

 النبات.

أي -ومادامت العمليات العقلية واعية أو غًن واعية مآؽبا "السلوؾ" 
العمل على اريقة ما، فدراسة ىذا السلوؾ مؤدية يف النهاية إذل دراسة 

ذلك فيف دراستنا للسلوؾ ىي دراسة يف  عمليات التفكًن، وزايدة يف
متناوؿ أيدينا، ىي دراسة للواق  اؼبلموس. وزبرج ابلعلم عن دائرة اغبدس 
والتخمٌن والظنوف، عندما استقر علم النفس على ىذا األساس اؼبكٌن، 
أخذ يشتد ساعده كعلم، ويتفرع كدوحة تثبتت أصوؽبا، وزد على ذلك أف 
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أدت إليو من فهم كثًن من العمليات  دراسة السلوؾ الطبيعي م  ما
النفسية والفكرية اؼبعقدة، سرعاف ما تبعها حبث السلوؾ اؼبرضي، وقد قاـ 
ذلك على أساس ما بسطو فرويد وأتباعو عن العقل الباان، والقوى 
الكامنة فيو، وابيعة الغرائز وكفاحها، حبيث أدى ذلك إذل تلقيب 

لديناميكية" إذا ظبينا القديبة السيكولوجية اغبديثة ابلسيكولوجية "ا
 ابلسيكولوجية "االستاتيكية".

فلكي تفهم الناس، ولكي تفهم نفسك هبب أف تقـو بدراسة 
الناحيتٌن معاً، دراسة السلوؾ الطبيعي والسلوؾ اؼبرضي، وكيف يصًن 

 الطبيعي مرضياً أو العكس.

دل ولعل ما قدمتو يف ىذا الكتاب يلقي  يئا من الضوء على ىذا العا
 العجيب البعيد األغوار، الذي نسميو "عادل النفس".

 إبراىيم انجي



 02 

  



 03 

 سيكىلىجيت الصناعت
Industrial Psychology 

لقد كاف علم النفس حأل بعض سنوات مضت علمًا ان ئًا ،دل ىبرج 
عن كونو أحد فروع الفلسفة. ولكنو دل يلبث أف مبا سريعًا وصار ذا أثر 

فجرى تطبيقو على كل نواحي اغبياة، فهناؾ فعلى يف حياتنا العملية. 
سيكولوجية لؤلدب وأخرى للسياسة، وأخرى للدين وىكذا، وىا كبن اليـو 

 يف ىذا اؼبقاؿ نرى تطبيقو يف الصناعة.
لقد بدأت أنبية علم النفس يف الصناعة تبدو بوضوح أثناء اغبرب 

اؼبهن بدوف  عندما كاف يزج ابلشباب يف صبي  "العاؼبية الثانية  "العظمى 
اختيار تبعًا للحاجة اؼباسة لذلك. فبلحظ والة األمور سوء النتائج ورأوا 
الدماء هتدر والشباب يفىن ويهصر فبدأوا يفكروف جداًي يف اؼبوضوع 
وأنشأوا اؼبكاتب اػباصة الختيار اؼبتقدمٌن ؼبختلف اؼبهن حأل ال يقبل يف 

سلكي إال من لو استعداد الطًناف مثبل إال من يصلح لو وال يقبل يف البل
لتعلمو وىكذا يف ـبتلف اؼبهن األخرى ولشد ما كانت دىشة القائمٌن 
ابألمر عندما حصلوا على نتائج ابرعة دعتهم إذل التعمق يف البحث يف 
ىذا اؼبوضوع ؼبعرفة االختبارات اؼببلئمة لكل نوع من اؼبهن فبا أدى إذل 

رب أوزارىا أخذت كل أمة ازدىار ىذا العلم ومبوه. وعندما وضعت اغب
رباوؿ النهوض بصناعاهتا بعد أف ضعضعتها اغبرب وأفنت زىرة  باهبا 
وأفنت اليد العاملة. فأخذت اؼبصان  تنشئ اؼبكاتب اػباصة بعلم النفس، 
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ؼبعاعبة مشاكل جديدة نشأت بعد اغبرب وىي قلة اليد العاملة واالحتياج 
تلك اؼبكاتب دبهمتها خًن الشديد إذل إنتاج يعوض ما فات. وقد قامت 

قياـ وكاف ؽبا جليل األثر يف إنعاش الصناعة إذ أهنا بنت ذبارهبا على حقائق 
 علم النفس الثابتة.

 أيٌب:  ونستطي  أف نلخص النقط اليت هتمنا يف علم النفس الصناعي فيما
علم النفس اػباص ابؼبهنة، وىو اعبزء الذي يهتم بكيفية اختيار  -2

 و ؼبهنة بعينها.العامل وتوجيه

علم النفس اػباص ابلعامل ،وىو الذي يدرس غرائز العامل  -0
 وانفعاالتو، وكيفية االنتفاع بتلك اؼبعلومات لصاحل العمل والعماؿ.

علم النفس اػباص ابلعمل ،وىو اعبزء الذي يبحث يف الوسط الذي  -3
ئم وبيط ابلعامل والعوامل اليت تؤثر فيو لبلنتهاء إذل أحسن جو مبل

 ؼبصلحة العامل والعمل.

 ػهى انُفس انخاص بانًهُت

يقـو علم النفس اػباص ابؼبهنة على حقيقة اثبتة ىي اختبلؼ الذكاء 
 بٌن فرد وآخر ولذا سأذكر بعض حقائق عن الذكاء واختباراتو.

كاف اؼبعتقد عند الفبلسفة واؼبفكرين أف الناس يتساووف يف وجود 
ذكاء دفٌن عندىم صبيعًا يبكن إظهاره ابلطرؽ اؼبناسبة والوسائل البلزمة 
لكن االختبارات اغبديثة أكدت عكس ذلك واتضح أف الناس ىبتلفوف يف 
الذكاء وأف الذي يزيد أو ينقص ابلرتبية والتعليم إمبا ىو اؼبواىب 



 05 

كفاايت واألمزجة اؼبختلفة وقد اصطلح صبي  العلماء أخًنًا على أف وال
الذكاء نوعاف ذكاء وىيب يولد م  اؼبرء بكمية خاصة ال تزيد وال تقل 
والنوع الثاين ذكاء مكتسب أو اجتماعي وىذا ىو الذي تتغًن كميتو. وىو 
مبين على عوامل كثًنة قد تتاح للمرء أو ال تتاح كالتجارب والثقافة 
والظروؼ والبيئة فعلى ذلك نرى أف الكمية زبتلف يف الذكاء الفطري 
والصفة زبتلف يف الذكاء االجتماعي. وعلى ىذا يقسم الناس من انحية 
التفكًن إذل أقساـ ـبتلفة. فمنهم من يبيل إذل االنفراد والقعود يف جو من 

لعملي أحبلمو وأفكاره منقبض النفس يبيل إذل سوء الظن والتشاـؤ ومنهم ا
الذي يبيل إذل اؼبغامرة ويقبل على كل  يء بتطل  و غف. وىنا صار 
يتعٌن على اختبارات علم النفس أف تظهر مقدار الذكاء الفطري ويف أي 
اذباه يستطي  أف ينمو ويزدىر حأل يبكن أف ينتف  ابلذكاء والعبقرية وإال 

 ضاعا فيما دل ىبلقا لو.

ء ىو "أف ذبيد الفهم وتصيب وىذه االختبارات تقـو على أف الذكا
اغبكم وربسن التعليل" وأوؿ من كتب يف ىذا اؼبوضوع ىو السًن 

. ومن اؼبصادفة 2883ٍب عاود الكرة سنة  2862فرانسيس مالتوف سنة 
أف تناوؿ ابحثاف أمريكياف ىذا اؼبوضوع يف أواخر القرف التاس  عشر. 

البحاثة  Benetبارات بينيو ولكن اختبارات ىؤالء دل تلق النجاح الذي لقيتو اخت
 .2895 الفرنسي عندما نشرىا يف كتابو "السيكولوجية الفردية" سنة

عملية التمييز بٌن األافاؿ العاديٌن  "بينيو"نيطت بػ  2824ويف سنة 
واؼبتأخرين يف الذكاء فكانت األسئلة اليت استعاف هبا عبارة عن امتحاانت 

ولكن الصعوبة اليت وجدت إذ  ـبتصرة يعطي اجمليب عليها درجات معينة
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ذاؾ كانت أف اؼبمتحن دل يكن لديو أساس قياسي يستطي  أف يرج  إليو 
نشر بينيو مقياسًا اثبتاً، معتمدًا على اػبربة  2925للمقارنة. ويف سنة 

الطويلة اليت اكتسبها أثناء ذباربو العديدة يف مدارس األافاؿ بباريس وىذا 
را متدرجة يف الصعوبة. فاالختبارات األوذل اؼبقاس مكوف من ثبلثٌن اختبا

منها تعتمد على قوة اؼببلحظة وسرعة اػباار وقوة الذاكرة ودقة الفهم 
واألخًنة أصعب من األوذل كأف يطلب من الطفل أف يبيز بٌن اؼبيل 
واالحرتاـ، وىذا اؼبقياس ال ىبتلف كثًنًا عن اؼبقاييس اؼبستعملة حاليًا إال 

 يكن إذ ذاؾ أية فكرة عن عبلقة السن ابلذكاء. فانآف يف نوع األسئلة ودل
قسمت االختبارات إذل ؾبموعات تتناسب م  األعمار. ولقد تدرجت 
االختبارات حأل أمكن اليـو عمل اختبارات خاصة بكل عمر من األعمار 
وإعطاء درجات مضبواة عن الذكاء لكل سن معٌن. مثاؿ ذلك أنو لو 

كاف عادايً   24األسئلة اؼبقررة لسن سنة على  24أجاب  خص عمره 
وإذا  222يساوي  222يف  24على  24وأعطيت لو الدرجة كانآٌب 

أعطت لو  24سنوات على األسئلة اؼبقررة لسن  22أجاب  خص عمره 
وىكذا حلت  242يساوي  222يف  22على  24الدرجة كانآٌب 

قدار الذكاء مشكلة العبلقة بٌن العمر والذكاء على أنو هبب أف نتذكر أف م
الفطري ال يبشي بنسبة اارادية، م  مقدار النجاح يف اغبياة، فقد وبدث 
غالبًا أف يكوف الشخص اؼبتقد ذكاءًا ينقصو حسن التصرؼ يف عبلقاتو 
م  انآخرين، بينما يتوفر ذلك فيمن ىو أقل منو ذكاءاً، وقد اتضح أننا يف 

ذكاؤان اؼبكتسب على  حياتنا العملية من انحية النجاح يف اغبياة يتفوؽ
يطلب  الوىيب دائماً وقد أدى ذلك إذل قياس الذكاء اؼبكتسب: وىي اختبارات
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 االجتماعية. فيها صحة اغبكم على نوع من التصرؼ يف موقف من اؼبواقف

نعود إذل الذكاء الوىيب: فنقوؿ إنو قامت أحباث واسعة النطاؽ ؼبعرفة 
 ا إذل اعبدوؿ انآٌب:ما يتناسب م  ذكاء اؼبرء من اؼبن وانتهو 

 للزعامة واألعماؿ اإلدارية والسياسية.   درجة  252أعلى من 

 األعماؿ الفنية كاؽبندسة والطب واحملاماة.  252 -232
 األعماؿ الكتابية واليت ربتاج إذل مهارة يدوية.  232 -225
 األعماؿ التجارية.  225 -222

التجاريػػة البسػػػيطة واألعمػػاؿ اليدويػػػة  األعمػػاؿ  222 -85
 اليت ال ربتاج إذل مهارة كبًنة.

 أعماؿ جثمانية ال ربتاج إذل مهارة مطلقاً.  85 -72
 عمل فاعل أو عتاؿ.  72 -52

 ضعاؼ العقوؿ والبلهاء.  52أقل من 

 

 ػهى انُفس انخاص بانًهُت

العلم فرعاف: األوؿ خاص ابلتوجيو اؼبهين أي الختبارات اليت  ىذا
ربدد اؼبهنة اليت يليق ؽبا العامل اؼبتقدـ والثاين ىبتص ابالختبار أي 

 ابالمتحاانت اليت هبا يستطاع اختبار الشخص الذي يصلح ؼبهنة ما.
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التوجيو: من الواضح أنو ليس من العقل يف  يء أف نعطي صبيًا ذا 
نيكية خاصة مهنة ساع أو فراش..وكذلك إذا وضعنا فتاة مهارة ميكا

ليست على  يء من سبلمة الذوؽ يف مهنة حائكة فمن البديهي أهنا لن 
 توفق وال ينتظر ؽبا النجاح يف عملها.

وفبا يذكر عن التقلصات اليت تصيب عضبلت اليد يف الكتاب 
اغبقيقي ليس وعماؿ التلغراؼ أف معهد األحباث يف لندف قرر أف السبب 

ىو التعب وال اإلجهاد وإمبا ىو يف عدـ مبلءمة العمل لطبيعة الشخص 
 اؼبوكل إليو ذلك العمل.

 قاؿ اتجور  اعر اؽبند العظيم "إف يـو عملنا ليس يـو ؽبوان". 

وقد قاؿ بعض الفبلسفة "إان لنود أف يكوف عملنا ىو الشيء الوحيد 
لنا الطبيعية ليبلغ اإلشبار واإلنتاج الذي مبيل إليو بكلياتنا ويتناسب م  ميو 

حدنبا األعلى" وال  ك أف مبلءمة الشخص لعملو  يء يتطلبو العقل 
ووببذه، كما أف قليلٌن ىم الذين يدركوف أنبية ذلك والعواقب الوخيمة 
اليت ترتتب على عدـ مبلءمة اإلنساف لعملو وأقل ما يف ذلك أف يعرتي 

ل اليـو عبئًا ثقيبًل يود لو زيح عن كاىلو اإلنساف السأـ واؼبلل. ويعترب عم
وقد تصل بو اغباؿ إذل مقت ىذا العمل حأل يصًن  بحًا ـبيفًا ال يبكن 

 تصوره بدوف فزع.
وقد ذكر جليسيب وغًنه أف السأـ الذي يعرتي العامل من عدـ 

 anxietyمبلءمة العمل لطبيعتو كثًنًا ما يؤدي بو إذل القلق العصيب 

neurosis النوراستانيا. أو إذل 
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ومن ىنا كانت أنبية علم النفس اػباص ابلتوجيو اؼبهين. وقد أثبت 
ذلك العلم ضمن ما أثبتو أف ىذا السأـ  ديد العدوى ينتقل من عامل إذل 

 عامل انتقاؿ النار يف اؽبشيم.
وفبا أثبتو أيضًا أف العامل الذي قضى عليو كبس الطال  أف يوض  

غيب عن عملو عرضة غبوادث العمل. وكثًنًا ما فيما دل ىبلق لو. كثًن الت
 صار فوضوايً ؿبرتفاً أو أنواة للثورة واإلضراب.

والطرؽ اليت يلجأ إليها علماء النفس عادة يف التوجيو اؼبهين 
Vocational guidance  ـبتلفة. ولكنها صبيعًا تلتقي يف نقطة واحدة

لوقت، ألف وىي وجوب عمل االستشارة يف عمر مبكر قبل أين فوت ا
الشخص كلما تقدـ يف السن، يكوف قد اعتاد عمبًل بعينو فيصًن من 

 الصعب عليو فيما بعد أف يغًنه.
والسن اؼببلئم لبلختبارات يرتاوح بٌن اغبادية عشر والرابعة عشر 
ويبدأ دائمًا ابختبار الذكاء العاـ وإعطاء درجة فيو غبصر اؼبنطقة اليت 

ويلي ذلك اختبار  "راج  جدوؿ الذكاء"ـ. يستطاع أف يوجو إليها اؼبتقد
اؼبواىب والكفاايت اؼبختلفة على أنو اتضح أف بعض اؼبواىب تنبثق 
متأخرة. فاؼبقدرة اؼبيكانيكية مثبًل ال تظهر إال بعد سن الثانية عشر وىي 

 تقاس إبعطاء آلة بسيطة مفككة يطلب من الطالب تركيبها.
موىبة التصور يعطى الطالب صورة معينة ٍب يطلب منو  والمتحاف

أو يسأؿ  -ثبلث حكاايت ـبتلفة تستطي  أف تدؿ عليها ىذه الصورة
الطالب سؤااًل يدؿ على مقدرتو على التنبؤ. والتنبؤ فيو خياؿ وتصور،  
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 2222كأف تسأؿ مثبًل، ماذا وبدث لو استطاع اإلنساف أف يبشي بسرعة 
ع ىذه االختبارات يعطي صورة تقريبية عن ميل يف الساعة؟ وؾبمو 

الشخص فيستطي  عادل النفس أف يدلو على الطريق الذي يستحسن أف 
 يسلكو وينصحو إبتباعو. 

 االخخباس انًهًُ 

أف  أي ال هبب-ال هبب االعتماد على اؼبظهر والفكرة السطحية بتااًت 
 اؼبظاىر. بل فكثًنًا ما زبدع -تقوؿ "ىذا الشخص تلوح عليو ـبايل الذكاء

 هبب:

 Interviewاؼبقابلة  "2"
 التجربة "0"

أما اؼبقابلة فبل داعي يف التحدث عن ضرورهتا، فهي تعطي حملة عامة 
ومن التنقل يف اغبديث يبكن تكوين فكرة عامة تكمل ابألمر التارل وىو: 
التجربة..وذلك أف ىبترب العامل يف  يء يشبو العمل اؼبؤىل لو الطالب. 

 سبيل اؼبثل اريقة اختبار سائق الرتاـ يف ىامبورج:  نضرب على
يوض  أماـ الطالب لوحة فيها  ريط أسود يعرض يف حركة دائمة 
مستمرة يف اذباه واحد. وعلى اللوحة نفسها ثقوب مفردة ومزدوجة 
وـبتلفة البعد فاؼبفردة سبثل اؼبشاة واؼبزدوجة سبثل اؼبركبات ويبكن بواسطة 

ة إضاءة ىذه أو تلك ويعطي للشخص اؼبمتحن مصابيح كهرابئية صغًن 
جرس ورافعة ربرؾ ابليد اليسرى وآلة تدار ابليد اليمىن ويبدأ إبضاءة 
األنوار يف الثقوب اؼبختلفة على التوارل وبديهي أنو عندما يقرتب أحد 
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الثقوب من اؼبركبة يكوف ىناؾ خطر، واػبطر ىبتلف ابختبلؼ اؼبسافة من 
وىنا يطلب  -ة ما إذا كاف الثقب يبثل فردًا أو مركبةاؼبركبة وكذلك يف حال

من اؼبمتحن أف يدؽ اعبرس للخطر البسيط ووبرؾ الرافعة للخطر الكبًن 
دقيقة  20ٍب يدير انآلة للخطر الداىم. ويستمر ىذا االمتحاف حوارل 

تسجل فيها حركات الطالب وسكناتو. ٍب تقارف نتائجو م  النتائج القياسية 
 يها من ذبربة بعض السائقٌن اؼبهرة واؼبتوسطٌن والضعفاء.اليت وصل إل

وقد برىنت ىذه انآلة على قباح ابىر يف دقة االختبار. وىذه 
االختبارات توجد لدى صبي  الشركات فبل يبكن أف يقبل الطالب جزافاً 

 جملرد التوصية بو.

 .analyticوىناؾ اريقة أخرى ربليلية  -ىذه اريقة إصبالية
ة ترمي إذل امتحاف الطالب يف أجزاء العمل فعمل كواء ىذه الطريق

ينقسم إذل أقساـ عدة، كالفرز والتنظيف والكي. وكل قسم من ىذه يبكن 
أف ينقسم إذل أجزاء أخرى. فيبلحظ عمل الطالب إذف يف كل أجزاء 

 -العمل، ويف إحدى تلك االختبارات كانت النتيجة كما أيٌب:
 و.ذكاء ربت اؼبتوسط ال أبس ب "2

 مبلحظة جيدة للبق . نظرة صائبة يف اي اؼببلبس. "0
 حركات اليد سريعة وجيدة ومنظمة. "3
 يبدو عليو االىتماـ وال يتطرؽ إليو السأـ. "4

 قوتو اعبسدية اتمة. "5
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 ولو ابقنا ىذا على سائق الرتاـ اللتفتنا ؼبا أيٌب: 

 سرعة تركيز الفكر. "2
 االنتباه. "0
 حضور الذىن. "3

 الثقة ابلنفس. "4

 ػهى انُفس انخاص بانؼايم

يقـو ىذا العلم على فهم غرائز العامل واباعو وانفعاالتو ومطاؿبو 
وآمالو فيجب أف ندرس نفسيتو درسًا كافيًا وهبب أف ندرس الدواف  اليت 

 تدفعو لعمل  يء ما.
على أف بعض الدواف  تبدو للناظر سطحية وىي أعمق فبا يتصوره 

أف ىناؾ غرائز اثبتة تسيطر على كل ـبلوؽ بشرى ولكن الكثًنوف. إذ 
منها ما يعمل عملو ابألكثر يف وسط العماؿ. وعلى ذلك تؤثر على عبلقة 
الفرد بزميلو، والرئيس دبرءوسو والفرد ابجملموع وتؤثر يف النهاية على 
اإلنتاج العاـ للمصن  أو اؼبعمل. ويفسر علم النفس ذلك أبهنا الغرائز اليت 

ر على العامل وربت أتثًنىا يعمل أو ال يعمل، وينتج أو ال ينتج، تسيط
يسعد أو يشقى، يهدأ أو يثور، وتلك الغرائز ليست منفصلة الواحدة عن 

 األخرى بل ىي حلقة متشابكة ويبكن القوؿ أهنا تتلخص يف ثبلثة:
 حب اؼبلك ويتفرع منها: -2
 إثبات الذات. -"أ
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 حب الظهور.  "ب

 اتلة.التحدي واؼبق -0
 التجنب واؽبرب. -3

غريزة حب اؼبلك: أساس ىذه الغريزة إف كل  يء يبلكو اإلنساف 
يعده جزءًا من نفسو فيداف  عنو كما يداف  عن نفسو وقد يكوف ملك 
اإلنساف لشيء ما ونبيًا ولكنو م  ذلك يداف  عنو ويتأثر فقده كأنو 

 حقيقة. من األمثلة على ذلك:

عامبلت فوجدىا تبكي بكاءًا مرًا ألف مر رئيس مصن  بفتاة من ال
رئيسة الوحدة اليت تعمل هبا أعطت ماكينتها لفتاة غًنىا. دل تكن اؼباكينة 
يومًا ملكًا ؽبا، إذ ىي يف الواق  ملك اؼبصن ، ولكنها تبكي لفقدىا كأهنا 
حقيقة سبلكها. ومن األمثلة أيضًا إعطاء عمل  خص ما نآخر، ألف كل 

و ينمو ويكرب على يديو فيشعر أنو قد أصبح  خص يسره أف يرى عمل
 جزءاً منو، فيعز عليو أف يراه أعطى نآخر دوف تعب أو عناء. 

وؼبا كانت تلك الغريزة تعد من أىم العوامل يف زايدة اإلنتاج ووفرتو 
فيف من اؼبهم جدًا أف نبلحظها بٌن العماؿ، نبلحظ وجودىا، نبلحظ 

 الطبيعي بينهم. اختفائها، نبلحظ كل ما ىبتص بسًنىا
 وىا ىي األسباب اليت تدعو إذل اختفائها: 

حلوؿ انآلة ؿبل اليد: ألف الفرد ال يتبٌن ؾبهوده يف وسط  -2
 اإلنتاج العاـ لآلالت.
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فقداف األماف واالستقرار، كأف يكوف العامل مهددًا ابلفصل أو  -0
يلفق  اغبرماف يف كل وقت فينو يصبح وال رغبة لو يف االبتكار والتجديد

 عملو كيفما اتفق.
التذمر وعدـ الرضى فيف ىذا يبن  العامل من االفتخار دبجهوده  -3

 والزىو إبنتاجو.
أما غريزة إثبات الذات فتظهر بوضوح يف نواحي اغبياة اؼبختلفة فكل 
امرئ مهما كاف ضئيبًل يف مركزه االجتماعي يشعر أبف على  يء من 

طفل الصغًن، حأل الشحاذ فيذا القيمة ووباوؿ أف يثبت ذلك. حأل ال
ذباىلنا ىذا أو ذاؾ عد ذلك منا إساءة ال تغتفر فكاف من جراء ذلك أف 

واجب وال يكلف   -إنسانية على األقل-معاملة الفرد لشيء لو قيمة 
كثًناً. بينما هبين اؼبصن  أو اؼبعمل من ورائو أرابحًا اائلة ويف كل اؼبصان  

الشديدة اليت مرت أبورواب يف السنٌن  اليت استطاعت أف تقاـو األزمات
اؼباضية ودل تقفل أبواهبا كما فعل الكثًنوف اتضح أف السبب األكرب يف 
ذلك يرج  إذل حسن العبلقة بٌن العماؿ ورؤسائهم وإذل سبسك العماؿ 
دبصنعهم فعندما حلت األزمة ووجبت التضحية قدمت بغًن تردد من 

لعماؿ فبعض ىذه اؼبصان  اضطر اعبانبٌن من جانب اؼبصن  ومن جانب ا
إذل االستمرار يف العمل نصف أايـ األسبوع فقط وقبل العماؿ ذلك 
اائعٌن ـبتارين دوف أف يتناولوا أجرًا عن أايـ البطالة الباقية من األسبوع 
ألهنم يشعروف أهنم جزء من اؼبصن  هبب أف يتحملوا معو السراء والضراء. 

العاصفة ويقف أمامها مناضبًل ؾباىدًا غًن وبذلك استطاع اؼبصن  أف هبابو 
عابئ هبا حأل مرت بسبلـ وخرج من اؼبعركة منتصرًا ظافرًا بفضل حسن 
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 التعاوف بينو وبٌن عمالو.

ويتفرع من غريزة حب الظهور وحب الظهور وحب السلطة: أما 
حب الظهور فيمكن استغبللو يف إاثرة روح اؼبنافسة، وىنا وبسن بنا أف 

جوىراًي وىو أنو يستحسن أف ال تثار روح اؼبنافسة بٌن فردين،  نبلحظ أمراً 
 إذ قد يؤدي ذلك إاثرة روح الكره فيحدث ما ال ربمد عقباه.

واألفضل أف تثار روح اؼبنافسة بٌن صباعتٌن حيث أننا نصل بذلك إذل 
تربية روح اعبماعة وا تغاؿ الفرد يف سبيل الكل. ويف ذلك تنمية لروح 

 يهمنا أف تنمو وتبدوا واضحة جلية.التعاوف اليت 
أما حب السلطة فهو غريزة حب الذات يف  كل آخر وتتوقف على 
اؼبزاج والظروؼ وىي ابيعة بشرية قوامها إظهار سطوة اإلنساف على أخيو 
اإلنساف وينشأ من ذلك تصادـ انآراء واؼبطام  واألىواء. وقد تثًن الغريزة 

 مبدأ ىذا الباب، وىي غريزة التحدي السابقة غريزة أخرى أ ران إليها يف
وذلك ما نسميو اصطبلحًا وذباوزًا ابلكره. والكره  يء معقد -واؼبقاتلة 

 -غًن بسيط بل ىو مزيج من الغضب وحب االنتقاـ والتجنب والنفور
فيذا ازداد األمر سوءًا قد تكوف النتيجة عاافة مشوىة ملتوية، تؤدي إذل 

من أساء إليو لسبب غًن معقوؿ، أعين بذلك اعتداء العامل على رئيسو أو 
 -يف الظاىر-أف الدواف  تتجم  يومًا فيوما حأل تصل إذل انفجار يثًنه 

 سبب قد نعده اتفها.

  



 26 

 ػهى انُفس انخاص بانؼًم

مهمة علم النفس اػباص ابلعمل ربسٌن حالة العمل، واعبو احمليط بو. 
وجعلو أكثر ما يكوف مبلئمة لنوع العمل، وكذلك البحث عن أسباب 
التعب وإزالة بعضها وتقليل الباقي إذل أقصى حد فبكن لنستطي  ربسٌن 
اإلنتاج الذي ترمي كل اعبهود إذل زايدتو، وقد اتضح فبا ذكران آنفًا أف 

سبب األكرب يف فشل اإلنتاج الصناعي ىو عدـ فهم نفسية العامل، وقد ال
قلنا أف ذلك هبعل منو رجبًل مهمبًل مرتاخيًا ال لذة لو يف العمل وال داف  
والثاين إرىاؽ العامل. فبا يؤدي إذل تعبو. وقد يكوف أغلب ىذا التعب ببل 

 مربر ابؼبرة ويبكن تبلفيو ابلبحث عن دوافعو.
عقلي أو جسدي أو عصيب وليس بٌن أنواع التعب  فالتعب إما

الثبلثة فارؽ كبًن بل الواق  أف اعبسم وحدة متماسكة وما يؤثر يف جزء 
منو يؤثر يف انآخر أما التعب العقلي فقد درسنا أسبابو عند الكبلـ عن 
علم النفس اػباص ابلعامل، أما العصيب فقد لوحظ أف العمل انآرل 

 آمة واؼبلل.اؼبتواصل يؤدي إذل الس
وقد تفننت الشركات يف إبعاد ىذه السآمة ومعاعبة األعصاب اؼبتوترة 
إبعطاء فرتات كثًنة من الراحة والرتويح عن العماؿ بطرؽ  أل من التسلية 
 ودل يبلحظ أف اإلنتاج العاـ قل بل ابلعكس وجد أنو ربسن عن ذي قبل.

ىو قسماف أما التعب اعبسدي وىو تعب العضبلت فأسبابو كثًنة. و 
تعب غًن الـز وىو الذي يبحث علم النفس يف استبعاده. وتعب الـز وىو 

 النا ئ من حركاتنا اؼبختلفة وال بد منو، ويبحث علم النفس يف كيفية تقليلو.
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أما أسباب التعب غًن البلـز فهي سوء التهوية وسوء اإلضاءة وسوء 
 ترتيب العمل.

عب وقلة اإلنتاج. وقد أما سوء التهوية فيؤدي إذل اػبموؿ والت
اختلف الباحثوف كثًنًا يف عرفاف سبب ىذا اػبموؿ فمنهم من قاؿ أف 
السبب ىو تشب  اعبو بثاين أكسيد الكربوف، ومنهم من قاؿ قلة 
األكسجٌن الصاحل، ومنهم من قاؿ بل مواد سامة زبرج م  التنفس من 

ؿ الفاسد الرئتٌن. وعلى ىذا كاف اؼبعقوؿ أف ؾبرد دخوؿ ىواء صاحل بد
وزواؿ ىذه األسباب يزوؿ اػبموؿ والتعب. ولكن  يئًا من ىذا دل وبدث 
بل دل يتجدد النشاط بدخوؿ اؽبواء اعبديد فكاف البد من البحث عن 

وذلك ركود اؽبواء والراوبة حوؿ -سبب آخر وقد اىتدوا إليو أخًنًا 
ية إذ أف ذلك يبن  تسرب اغبرارة من اعبسم فتحدث حرارة داخل -اعبسم

ىي السبب يف اػبموؿ. كما أف الراوبة سبن  تبخر العرؽ واإلفرازات فينشأ 
من ذلك طبوؿ وتعب. وعلى ذلك فينو إذا أحدثت حركة يف اؽبواء الراكد 
بواسطة مراوح موضوعة على قاعدة، تربد اعبو إذل درجة خاصة امتنعت 

 أسباب الركود، فزالت أسباب اػبموؿ.

 تعب األعٌن وىذا يؤدي إذل تعب أما سوء اإلضاءة، فيؤدي إذل
. وكما أف الضوء الضعيف هبهد العٌن فيف الضوء  اعبسم على العمـو
الشديد إذا وض  يف مكاف خطأ ابلنسبة للعٌن فينو هبهدىا ألف العٌن 
بطبيعتها ميالة إذل النظر ؽبذا الضوء حبركات انعكاسية خارجة عن إرادتنا 

إرادية أف سبن  العٌن من االذباه إذل  ويف نفس الوقت رباوؿ العضبلت حبركة
ىذا الضوء الشديد وؾبرد تلك احملاولة اؼبستمرة فيو إجهاد للعضبلت 
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وإجهاد للجسم. ولقد أمكن معاعبة كل تلك األحواؿ بواسطة اإلضاءة 
اؽبندسية اغبديثة كما أنو اخرتعت حديثًا مصابيح تضاء ببخار الزئبق 

 هار.يستطاع االستعاضة هبا عن ضوء الن
ىي قلة  -وىناؾ نتيجة أخرى  وىدت بعد ربسٌن التهوية واإلضاءة

اإلصاابت. والسبب األساسي ؽبذه اإلصاابت ىو أوال اختيار عامل ال 
يصلح ؼبا وكل إليو كما بينا سابقاً. واثنيًا ا تغاؿ العامل وىو ؾبهد مضين، 
اً ويظهر أف السبب األوؿ يؤدي إذل السبب الثاين. ولقد اتضحت أخًن 

حقيقة عجيبة: فلقد ظهر أف كل العماؿ الذين يصابوف أو يتسببوف يف 
 اغبوادث ىم ىم يف كل مرة تقريباً.

أما سوء ترتيب العمل، فيؤدي ألف يقـو العامل حبركات ال لزـو ؽبا،  
كأف يكلف اؼبشي لتناوؿ آالت بعيدة، أو يكلف بعمل يقتضيو رف  يديو 

نظاـ اثبت للعمل، وترتيب يوفر على  وخفضهما كثًنًا ببل داع. فبلبد من
 العماؿ التنقل واغبركة ببل ضرورة.

وؼبا كاف من الضروري إدراؾ وجود ىذا التعب قبل أف يظهر، لكي 
نتدارؾ أتثًنه يف اإلنتاج فقد اتبعت اريقة خاصة، وىي أف نصن  رظبياً 
 بيانيًا للعامل وعملو اليومي، وؽبذا اػبط فبيزات خاصة كأف يرتف  على
مهل وينحدر على مهل، فيذا ارأ على ىذا اػبط ما يغًن صورتو ابدران 
ابلبحث عن السبب تبلفيًا لسوء األثر. والسأـ يبٌن يف ىذا اػبط إذا كاف 
على  كل واد مرتف  من اعبانبٌن ومنخفض من الوسط. إذ أف ذلك يدؿ 

 . على أنو يبدأ بنشاط وينتهي بنشاط ولكن السئيم يرتاخى أثناء النهار
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 وىناؾ عدة وسائل الختبار التعب:

 الدوائر والثقوب. -
 ."رف  ثقل"أجهزة خاصة  -0
 اإلحساس ابألدل. -3

 وىي ذبارب معروفة لطبلب الفسيولوجية.
بواسطة دراسة اغبركة والزمن، ومعىن ذلك تصوير العامل  -4

بواسطة آلة السينما أثناء عملو. فعند ما يعرض الفيلم ببطء يستطاع أف 
 يعرؼ الكثًن عن حركاتو ومداىا وزماهنا.

أما تبليف التعب فيكوف إبعطاء أوقات الراحة يف فرتات ـبتلفة، م  
تقصًن ساعات العمل، زايدة على راحة آخر األسبوع. ولقد دلت النتائج 
على أف فرتات الراحة وتقصًن ساعات العمل ال يقلبلف من اإلنتاج بل 

 ابلعكس وبسناف كميتو وصفتو.

 ًشاجغ:ان

Industrial psychology, Meyers; Realm of the Mind, 

Meyers; Proper Studies, Aldous Huxley. 
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 علم النفس الطبي
MEDICAL PSYCHOLOGY 

استخدـ علم النفس منذ أقدـ العصور عن اريق غًن مقصود يف 
معاعبة األمراض، ويبكن القوؿ أف صبي  األاباء العظاـ كانوا علماء نفس 
ابلفطرة، ويف الوقت الذي كانت وسائط العبلج ووسائلو وأدواتو ومعداتو 
قليلة ؿبدودة يرى لنا اتريخ الطب قصصاً واقعية مدىشة عن نتائج للعبلج 

اد تكوف ضرواًب من اؼبعجزات ويضم ىذا التاريخ يف صفحاتو أظباء تك
أاباء خلدوا ذكراىم ابلنجاح الذي أحرزوه. وال  ك أف لعلم النفس 

 دخبلً كبًناً يف ىذا النجاح ويبكن إرجاعو إذل أسباب ثبلثة ىي:
  خصية الطبيب. -2
 أتثًن ىذه الشخصية على اؼبريض. -0

 ء.قدرة الطبيب على اإلوبا -3
ويبكن القوؿ أنو، قد تكوف معلومات الطبيب يف اغبد األدىن ولكنها 
قد تتحوؿ إذل قوة ديناميكية ىائلة، إذا اقرتنت بشخصية جبارة، ومن ىذا 
نعلم ؼباذا كاف للدجل والشعوذة، مكاهنما الشاذ حأل يف عصران اغبارل 

تعتمد  عصر النور واؼبعرفة، فما ابلنا إذا اقرتف العلم الصحيح بشخصية
 على فهم علم النفس وتطبقو حيثما وجدت لذلك سبيبًل.

ولقد زودان "فرويد" وتبلميذه وأتباعو دبا قاموا بو من أحباث أبسلحة 
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ماضية جديدة ؼبعاعبة النفس البشرية وقد صدؽ اؼبرحـو السًن 
"دافيدويلكي" اعبراح اؼبشهور حٌن قاؿ: "إف أىم الوثبات اليت وثبها علم 

 ىو فهم العوامل النفسية لؤلمراض فهماً جديداً. الطب اغبديث
غًن أننا نعلم انآف علم اليقٌن، أف العمليات اعبسمية اؼبختلفة 
عضوية كانت أـ عصبية أـ كيمائية البد وأف تسًن جنبًا إذل جنب م  
العمليات النفسية، إذ أنو البد للجسم أف يسًن يف أعمالو كوحدة 

ية هبب أي تسًن ىي كذلك كوحدة متجانسة، وحأل العمليات النفس
متجانسة، إذ يعتقد أكثر علماء النفس أف أساس األمراض العقلية ىو 

 ، وبٌن ابقي العمليات السيكولوجية.egoاالنفصاؿ بٌن "الذات" الػ 

 ويبكن تطبيق علم النفس يف عادل الطب بطريقتٌن: 
 تطبيق مبادئ علم النفس البحت. "2"
 .Psychoanalysisس القائم على التحليل تطبيق مبادئ علم النف "0"

ويف كبل الطريقتٌن يكوف التحليل نوعًا من العبلج، فعندما ربل العقد 
اؼبلتوية، وتتضح اغبقائق اؼبشوىة ربت ضوء جديد، يراه اؼبريض ويؤمن بو، 

 يكوف الشفاء غًن بعيد.

ويف كبل الطريقتٌن البد لنا من درس  خصية اؼبريض ودرس العوامل 
 أدت إذل اغبالة الراىنة والبد أف نعرؼ مدى أتثًن البيئة على اؼبريض. اليت

فيذا اتبعنا اريقة التحليل بواسطة علم النفس البحت، نلجأ إذل 
مبادئ بسيطة، فيذا دل نستط  نلجأ إذل الطريقة الثانية اليت تبىن على ربليل 
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رب الذي ينطوي عليو العقل الباان، ولنض conflictالصراع الداخلي 
ىذه الكلمة اصطبلح يستعمل  Paranoiaلذلك مثبًل "جنوف العظمة" 

للداللة على بعض تطورات متزايدة أتخذ  كل أوىاـ زبض  لنظاـ معٌن، 
فهناؾ نزعات ابرونية تظهر يف أ كاؿ خاصة، ولو تتبعنا اتريخ الشخص 
بدقة لوجدان أف االضطراابت تظهر أواًل يف دور اؼبراىقة إذ يبدو اؼبريض 
على  يء من الشذوذ والغرابة، م  اعتزاز بنفسو، و ك يف انآخرين، 
فينظر اؼبريض إذل اجملتم  نظرة غامضة فهو ال يفهم أفعاؿ الناس انآخرين 
أو قد يفهمها مشوىة أو ملتوية، فهو يبين لنفسو عقيدة خاائة عن 
الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو، وبذلك يتخذ لنفسو نظامًا غريبًا يسًن 
على مبطو، ومعىن اعتزازه بنفسو أف عنده أاننية مركزة يف ذاتو، فنجده يغارل 
يف مقدرتو الفردية، غًن أنو يف اؼبراىقة ال تبدو أعراض اعبنوف واضحة، 
ولكنو عندما بدأ يف إابلؽ اغبرية التامة ؼبيولو الطبيعية. تبدأ اؼبشاكل يف 

ق أبسط مبادئ أف خطتو تسًن وف Woodworthالظهور ويقوؿ وودورث 
علم النفس، فيهنا نفس الطريقة اليت يسلكها حيواف ؿببوس يف قفص، فينو 
يبين لنفسو خطة خاصة يتمكن بواسطتها من فتح القفص وجلب الطعاـ 
لنفسو، وقد أجربه على ىذا اؼبنهج استجابتو اػباصة لداف  اجملتم  وىذا 

يواين" يلقي الداف  ىو ما نسميو عادة "ابلغريزة" وىذا الشخص "اغب
مقاومة ؼبا انتهج، فًنمي رمية أصابت أـ أخطأت ويظل كذلك مهتداًي دبا 
أصاب، حأل يكوف لنفسو نظامًا مؤسسًا على الرميات الناضجة اليت 
حصل عليها يف ىذه احملاوالت، ويف بعض حاالت خاصة ذبد أف اؼبريض  

 بدؿ أف يسًن على -يتلمس اريقو-كأمبا يبحث عن  يء يف الظبلـ 



 34 

نظاـ صحيح يوصلو ؼبا يريد، وبطريقتو ىو قد وبصل على السرور الذي 
ينشده، ولكنها اريقة تعقب  دًا وجذاًب وبداثف توترًا يف داخلية نفسو، 
وىذا السلوؾ البارانوي قد وبدث ألي  خص عادي ولكننا ال نستطي  
أف نعثر على حالة حقيقية من دوف أف نلم بتاريخ الدالئل النفسية من 

 صغر حأل الكرب.ال
ويبكننا أف قبنب العادل  رور ىذه االضطراابت العقلية اليت تنشأ عند 
بعض األفراد كما أننا يبكننا أف قبنب العادل ويبلت اغبروب إذا عزلنا كل 
 خص نبلحظ عليو االصطباغ أبعراض البارانواي ، وال أدري ؼباذا نعزؿ 

ىؤالء األ خاص الذين اؼبريض أبمراض معدية، بينما نرتؾ يف اجملتم  
 تقلقلت نفسياهتم إذل حد خطًن؟

ولكن ماذا وبدث للمريض ابلربانواي حقيقة؟ إف الذي وبدث ىو أنو 
يستبدؿ صاحل اجملتم  فبا يراه صاغبًا لنفسو ولشخصو فقط، وىذا ما 

ويرد  character distortionابلتواء اػبلق  Watsonيسميو وااسن 
اابت النفسية والعقلية فيف ظروؼ اغبياة إذل ىذا االلتواء كل االضطر 

ومتاعبها تقضي أف يفطم األافاؿ عقليًا كما يفطموف عن الرضاعة 
ليتمكنوا من الوقوؼ على أقدامهم يف اجملتم  ،وهبب أال ترتكز عوااف 
انآابء حوؿ أافاؽبم فحسب ،بل على مسائل اغبياة اؽبامة. فكثًنًا ما 

سواء. ففي عائلة مصاب صبي  تكوف الضحية الطفل ووالده على ال
كانت األـ قد جاوزت اؼبائة، وكاف ؽبا ثبلثة   neurosisأفرادىا ابلعصيب 

سنة، وكانوا يدعونو افل ماما  72أبناء غًن متزوجٌن وكاف عمر أصغرىم 
أو "النونو"! وقد تكوف ىذه حالة ال خطر فيها، ولكن قد يكوف ألمثاؽبا 
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ذلك سواء كاف نتيجة البيئة أو عواقب وخيمة على اجملتم ، وخبلصة 
الرتبية فيف انآفة اليت نريد ذبنبها ىي: ال هبب أبي حاؿ تضحية اؼبصلحة 

 العامة يف سبيل اؼبصلحة اػباصة.
ىذا بياف لطريقة التحليل على وفق أبسط مبادئ علم النفس، ولقد 
ذكران أف اػببلؼ بٌن الداف  للمجتم ، والداف  إلرضاء الذات يؤدي إذل 

يف داخل النفس وىذا التوتر ىو يف الواق  نواة  tensionنسميو ابلتوتر ما 
نظرية فرويد، ولكن فرويد وأتباعو يروف آراء جديدة يف تفسًن ىذا التوتر 
و رح أسبابو، ولنأخذ مثبًل يوضح لنا ما يقصدوف، فيف اغبالة اليت 

مرض كثًن الشيوع، بٌن  anxiety neurosisيسموهنا القلق العصيب 
ؼبوظفٌن وبٌن اؼبتزوجٌن، وعند أرابب األعماؿ، وغًنىم وغًنىم، وقد ا

وبدث التوتر إما من الداخل أو من اػبارج، فيذا كاف من الداخل يكوف 
نتيجة لتطور عاافي خاائ، وغالبًا ما يكوف ىذا التطور اػباائ ان ئًا منذ 

الغريزية، الطفولة، أما التوتر اػبارجي فينشأ من الفشل يف ربقيق األغراض 
اجتماعية كانت أو جنسية أو ما كاف منها يف سبيل إحراز للتفوؽ، على أف 
التوتر الداخلي وبس يف احمليط العقلي كشيء من الضيق ويف احمليط 
اعبسدي كهزة عضوية، وعند الرجاؿ يبدأ القلق من التصادـ ببيئة غًن 

يرج  السبب مواتية، وعند النساء يكوف يف ؿبيط العوااف، ويف اغبالتٌن 
الرئيسي إذل "اؼبلل" فاالستمرار على وتًنة واحدة ليل هنار بدوف تغيًن، 
ينهض سببًا من أىم أسباب القلق العصيب، وىناؾ قصة عن رجل يقـو 
بتخطيط نوع واحد من اللوحات ال يغًنه لعدة سنٌن، فنشأ عنده أدل 

أصابو من غامض يف رقبتو، وقد نسبوا ذلك يف النهائية إذل السأـ الذي 
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 تكرار عمل ال يغًنه، فلما أعطى عمبلً جديداً زاؿ األدل من رقبتو.

ويف دور اؼبراىقة يؤدي اعبهل ابغبياة عامة و ئوف اعبنس خاصة إذل 
القلق العصيب، وقد يزداد فيؤدي إذل التدىور اػبلقي، فالشباف وانآنسات 

ر فبا تعودوه، الذين ابتعدوا عن أوكارىم اؼبنزلية ينتظروف من اغبياة أكث
 فتحدث الصدمة من الفرؽ بٌن ما أخذ وبٌن ما كاف يتوق .

ؼبا وبدث: أىم أسباب  Gillespieوىاؾ ابلضبط وصف جلسيب 
القلق العصيب مواصلة العمل م  عدـ الراحة، واؼبتاعب اعبنسية، 
، وميل عاـ للترـب واػبوؼ  واضطراب العوااف، م  وجود ميل إذل التشاـؤ
وعدـ الثقة ابلنفس و يء كثر من الطموح واغبساسية واػبجل والتحفظ 

 وعدـ اؼبيل واالختبلط االجتماعي.
ىذا وصف عاـ، يضاؼ إليو صور أخرى يف النساء فيحدث ما 

"روح سبثيلية مسرحة، حبيث تريد أف تكوف اؼبرأة دائماً  -نسميو ابىسرتاي
وسط اؼبسرح، وىي دائمًا غًن انضجة، وعليها ااب  الطفولة، وتضايق من 
يكوف من حظو أف يرتبط هبا، أما عاافتها اعبنسية فعاافة الطفل كبو أبيو 

 باً تكوف فاترة".وغال

فيذا أضيف إذل الصورة العامة  عور ابلعظمة م  منطق منظم 
 . Paranoiaوخياالت مرتبة فهذا ىو ما تكلمنا عنو ابؿ 

وإذا كاف اؼبريض عنيدًا  ديد اغبساسية مركزًا اىتمامو حوؿ ؿبور 
نفسو، كثًن أحبلـ اليقظة حبيث يصًن اؼبنطق اتفهًا وغريبًا فهذا ما يسمى 

إننا صبيعًا ؾبانٌن من ىذه الناحية  Bleurويقوؿ  Schizophreniaالػ 
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Schizoids  فيذا زادت اغباؿ سوءًا صارت مرضًا حقيقيًا وتزيد اغبالة
سوءًا عندما يزيد التوتر، حأل ىبتل التوازف العقلي وينهار النظاـ النفساين 

ذا أصيب اهنيار القلب عندما أيخذ يف اؽببوط، وكثًنًا ما يسرع التدىور إ
اؼبريض دبرض من األمراض اؼبعدية، فعندما تنهار الذات يكوف ذلك 

الرقيب أو الػ "االهنيار يف درجات فيف انفصاؿ الذات عن الذات العليا 
Super Ego"  قد يكوف بسيطًا وىو الذي وبدث يف القلق العصيب

 Schizophreniaالعادي، وقد يكوف انفصااًل اتمًا وىو ما وبدث يف 
يف الذات  cleavageفهو تشقق  Psychosisوفرينيا، وأما اعبنوف الشيز 

والذات العليا تشقق عميق، مصحوب برتاج  اباين كبو اؼباضي 
regression. 

ىذه مقدمة موجزة لعلم النفس الطيب تبٌن الفوائد اليت هبنيها الطبيب 
 من دراستو لعلم النفس البحت ٍب من دراستو ؼبذىب فرويد.

 يف غًن ىذا الباب تفصيبلً وافياً ؼبا أوجزانه انآف.وسًنى القارئ 
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 سيكىلىجيت األخالق
Psychology of Character 

وذكران ما ظبيناه  impulseتكلمنا يف اؼبقاؿ السابق عن "الداف " 
بداف  اجملتم ، وما ظبيناه بداف  إرضاء الذات، وذكران كذلك أنو البد 
لتفهم حالة ما من دراسة الشخصية حباؽبا، ودراسة تفاعلها م  البيئة والبد 
من تتب  اتريخ تلك الشخصية منذ الطفولة، ٍب امتداد ظل ىذه الطفولة 

 .adolescenceحأل الدور الذي نسميو اؼبراىقة 
ففي ىذا اؼبقاؿ سندرس كيفية تكوين اػبلق سيكولوجيًا ونعين ابػبلق 

الشخصية، ما دامت الشخصية ىي خبلصة السلوؾ  -سيكولوجياً -
وما داـ اػبلق ىو ذلك السلوؾ فبثبًل يف كيفية  Behaviourاإلنساين، 

 "الفعل" دبا يف ذلك اغبركات واإليباءات واألوضاع واالذباىات.

 الذين يلياف ىذا تفصيل لسيكولوجية الطفولة ويف اؼبقالٌن
 . adolescenceوسيكولوجية اؼبراىقة 

إذا أردان أف نعرؼ أخبلؽ  خص على حقيقتها وجب علينا أف نرى 
ماذا يصن . إننا نتوق  أف يفعل الشخص كما يقوؿ، ولكن الواق  غًن 

هبب  ذلك فكم من كلمات صبيلة تسرت فعبًل قبيحاً. على أف كلمة "يصن "
أف تشمل اغبركات واإليباءات والتعابًن واألوضاع واالذباىات وابختصار،  
كل العوامل اليت تؤدي إذل سلوؾ خاص، فكل سلوؾ ىو يف ابيعتو نوع 
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من اػبلق. قاؿ جيتو لتلميذه اكرماف: إذا ظبعت رجبًل يتحدث رب  ساعة 
الرجل  دعو يتحدث ساعتٌن. أي أنو بعد رب  ساعة يبكنو أف يتنبأ بسلوؾ

فيما بعد. أما الفكرة الشائعة من ضرورة اختبار اويل فمنشؤىا قلة 
إدراكنا وعدـ استطاعتنا سبييز اػبصائص اؽبامة بسرعة. فالصواب أف ىناؾ 

هبب أف نلم بو، وهبب أف ندرؾ أف كل عمل يستلـز حركة  -عامبًل مشرتكاً 
فالفعل على  ono egoما، وكل عمل ذاٌب يؤثر حأل يف األ ياء الغًن ذاتية 

ذلك الوصف ؾبرد عبلقة ولو على ذلك ارفاف مبدأ وهناية، بعكس 
اإلدراؾ فيف لو ارفًا واحدًا، يبدأ يف غًن الذات، وال تقتصر األ ياء الغًن 
ذاتية على األ ياء اؼبنظورة أو احملسوسة بل يدخل يف ذلك عادل األفكار 

كم واالذباه واإلحساس ألف والقيم واغبقائق، والدنيا اليت حولنا تتغًن ابغب
الزمن" ولنبسط األمر أكثر  -ىذه األوضاع تدخل األفكار يف عادل "الفراغ

من ذلك فنقوؿ أف اؼبدركات هتجم على "الذات" اليت ذبيب عليها بفعل 
ما، وحيث أف ىذا الفعل يغًن العادل غًن الذاٌب فهو يهيئ الفرصة إلدراؾ 

 جديد، ٍب فعل جديد وىكذا.
لنا أف كل  خص ينفرد خباصيتو وفبيزاتو وأنو يف ذاتو وحدة إذا خيل 

مستقلة فيجب أف نؤمن أف ىناؾ عامبًل مشرتكًا أو عوامل مشرتكة بٌن 
اعبمي  يتضح منها أف اإلنساف إنساف. ذلك ألف اإلنساف منحدرًا من 
اغبي واعبماد ومن الطبيعة، وفبا وراء الطبيعة، كل ىؤالء يتدخلوف يف 

ذلك يتشابو السلوؾ اإلنساين عندما تتشابو الظروؼ وتكوف  تكوينو فعلى
االستجابة لعامل أساسي يف الطبيعة اإلنسانية. ويبكننا على ذلك إدراؾ 

عند ظروؼ  "متكرراً "العناصر األساسية عندما نرى تفاعبًل متشاهبًا 
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 "الغًن متكررة"متشاهبة، وبعد ذلك يبكن استخبلص اػبصائص الذاتية 
 ألوذل.وفصلها من ا

 إثباث انزاث 

إثبات الذات ىو أوؿ اػبصائص اإلنسانية اؼبشرتكة يف صبي  الناس 
وىو خاصية تتوقف على "الوعي" وعلى مركز اإلنساف يف الدائرة اليت 
ربيط بو، ولبص ابلذكر "اجملتم " وحأل عبلقة اإلنساف بعادل الفكر والقيم 

ا وراء الطبيعة مستحيلة إف ال تتيسر إال عرب ىذا "اجملتم " وحأل عبلقتو دب
دل يبهد ؽبا عن اريقو. ويرمي إثبات الذات إذل جعل ىذه الذات "حقيقة 
مطلقة" وىذا مستحيل موضوعياً، وإف كاف فبكن التنفيذ ذاتياً، فيذا اربد 

 will toإثبات الذات ابحملافظة عليها تكوف من ذلك صفة إرادة القوة 

power ا آدلر يف كتابو السيكولوجية الفردية اليت ابتدعها نيتشو واستعارى
individual Psychology  وال نزاع يف أف تلك اػباصية أساسية يف

الطبيعة اإلنسانية، يف حياة اإلنساف واعبماعة ولو أهنا تبدو أحياان ربت 
ستار خداع ينخدع بو أمهر الناس. وسنبٌن تلك األزايء اؼبزيفة أثناء حبثنا، 

اؼبفروضة على تلك اػباصية ابلقوانٌن والتقاليد اليت ولوال اغبدود والسدود 
تنظم اجملتم  الندفعت يف سبيلها ببل توقف. ومن اؼبهم أف نعرؼ أف تلك 
اغبدود والسدود ال سبيت تلك اػباصية بل تستثًنىا دائمًا والواق  أف تلك 
اؼبقاومة ىي اليت خرجت ابإلنساف من درجة اؽبمجية إذل درجة اغبضارة، 

ىي الطريقة البدائية األوذل اليت هبا قابلت إرادة إثبات الذات كل  والقوة
 عقبة يف اريقها.
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على أنو البد ؽبذا "اؼبيل" إذل احملافظة على الذات من "داف " فما ىو 
ىذا الداف ؟ ىل ىو  يء ملموس مستقل الكياف؟ كبل. فيف الداف  أو 

ضي" يعادؿ كلمة الغريزة كما يسميانو يف علمي اغبياة والنفس  يء "فر 
"القوة" يف علم الطبيعة وليس من ملموس وال واضح وال موجود غًن 

وىو "السلوؾ اإلنساين". وىناؾ من  -نتيجة ذلك الداف  أو تلك القوة
الباحثٌن من يتكلم عن ذلك الداف  كمستودع للقوة متأىب دائماً، 
 وضعف ىذه النظرية ىو يف افرتاض وجود اغبافز مستقبًل عن الذات
اإلنسانية، وال داعي مطلقًا الفرتاض ىذا االستقبلؿ اغبافز نفرتض لو كيااًن 

الذي يعرفو دارسوا علم  reflex actقائماً بذاتو، فما ىو إال "كاؼبنعكس" 
وظائف األعضاء، مثل الفعل االنعكاسي الذي وبدث من قرع الرابط 

 بكية وكذلك اؼبنعكس اغبادث عند تعرض  Knee jerkاؼبتصل ابلركبة 
 العٌن للضوء.

فتلك اغبركات االنعكاسية ابيعية ماداـ القوس الذي تسًن بو سليماً 
 وابيعياً وال داعي الفرتاض  يء جديد.

على أف الفرؽ بٌن الداف  والعمل االنعكاسي، ىو أف الداف  قد 
هبيء من الداخل كداف  التغذية، وداف  إسراع النبض ألسباب متعددة، 

من جهة الوصف ال فرؽ بٌن ما وبدث يف الداف   وغًن ذلك، على أنو
واغبركة االنعكاسية، وإف كنا نرى الدواف  أكثر تعقيداً، وقد تكوف مركبة 

 من عدة حركات انعكاسية معاً.
وال نستطي  أف نوقن ىل اختبلجات الذبيح منعكسات أدل أو دواف  
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ا هبب أف للهرب، أو للمحافظة على اغبياة، أو مزيج من كل ىذا؟ على أنن
نبلحظ أنو بينما اغبركات االنعكاسية خارجة عن اختباران ،فيف الدواف  
تصدر عن اريق الوعي، ويف ىذا اعرتاض على مذاىب السلوكيٌن 

Behaviorists  الذين ينقلوف ذبارب اإلنساف اؼبتعلقة ابلوعي إذل عوادل
 حيوانية ؿبضة.

وقد يكوف األقرب للمعقوؿ أف نقوؿ أف الداف  وبتل مكااًن وسطًا 
بٌن اؼبنعكسات واإلرادة، أو يكوف ىو اؼبرتبة األوذل لئلرادة، والداف  وإف 
يكن يصدر عن اريق الوعي فهو غًن اختياري أيضًا وسبب ذلك أف 

ب أساس اغبياة إ باع الرغبة أو ربقيق الغاية، ويقوؿ اؽبيدونيوف أنصار مذى
اللذة، أف الغاية إحداث السرور وؼبا كاف يف ربقيق الرغبة سرور، فيمكن 
إدماج الرأيٌن يف  يء واحد. كما قاؿ هبلر "السرور من إدراؾ الوض  
الطبيعي" والصحيح أف كل داف  يتجو كبو وض  منتظر يراد ربقيقو فما ىو 

 ىذا الوض  أو االذباه؟
ثل للمخيلة كأنو أمر البد لكل داف  من ىدؼ، وىذا اؽبدؼ يتم

وىذا اؽبدؼ ىو دائمًا ما لو  "مركب العمل"جدير ابالىتماـ وهبذا يتكوف 
قيمة حيوية، وعلى ذلك ليس لو أكثر من قيمة ذاتية أو عضوية ودبقدار 
ما تتمثل األىداؼ، دبقدار ما يتخذ الداف  الطريق إليها ولذلك كاف 

اؼ يف اعبزء غًن اؼبفكر من الداف  غًن اختياري ابلنسبة ؼبركز ىذه األىد
اإلنساف، وىذه األىداؼ تتمثل بشكل ابرز واضح يف اؼبخ، وقيمتها 
االقناعية تتوقف على أف قيمتها الواقعية قد ال تتناسب م  القيمة اغبقيقية 
يف سلم اغبقائق، وم  ذلك يعطي ؽبا من التقدير أكثر فبا لؤل ياء األخرى 
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 يء يتصل يف الواق  بغًن  "القوة" اؼبوضوعية لسبب ال نعلمو. على أف
وعلى ذلك ال يبكن أف تكوف ىدفًا للداف  احملض.  "Non ego"الذات 

وعلى ذلك فيف القوة جزء ـبصص أو أكثر من الداف  غايتو إثبات الذات 
أو احملافظة على اغبياة وذلك ان ئ من أف الشخص ليس جسمًا فحسب 

ة اليت ربيط بو ولذلك ال يبكن بل ىو كما قدمنا مزيج من العناصر األربع
أف يكوف بو داف  ؿبض خالص بل البد من  يء من ذلك متخصص 
ليتفاعل م  ىذه األ ياء، وىذه ىي اإلرادة، ونفهم من ٍب عبلقتها 

 ابلداف .
ويبكن القوؿ إابلقًا أف ىذا "الداف " ىو األساس لؤلفعاؿ العليا 

على التعبًن بواسطة الكبلـ  فاألفكار الراقية نتيجة لصورة منظورة، وتتوقف
الذي ىو وظيفة جسدية فليس إذف من سلوؾ إنساين أال وىو انتج من 

 تلك العناصر اؼبندؾبة معًا.

 إسادة انقىة 

إننا نعلم أف الوسط الذي وبيط ابإلنساف ىو أفراد اجملتم  فيرادة 
ان القوة موجهة كبو ىؤالء وقد أثبت التاريخ أف ىذه الصفة أزلية. ولقد ذكر 

سابقًا أف إرادة القوة  يء بدائي إذا تركت غباؽبا انطلقت ببل قيود، على 
أف ىذه القوة تصطدـ ابجملموع أواًل ٍب بعوامل يف النفس اإلنسانية ربد من 

ٍب بعوامل أخرى  the will to society "إرادة اجملتم "سلطاهنا منها 
ؿبدود. فلندع جانباً  سيأٌب تفصيلها سبن  انطبلؽ إرادة القوة انطبلقًا غًن

. كالتقاليد والعادات والقوانٌن،  اغبديث عن العوامل اػبارجية فأمرىا معلـو
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والعقبات الطبيعية، ومادامت إرادة بدائية فهي على أًب صورة يف الطفل 
 فلنبدأ بدرسها ىناؾ لنعلم ماذا يقويها، وماذا يضعف من سلطاهنا..

 انحٍاة انُفسٍت نهطفىنت األونى 

انآف عما يعرتض إرادة القوة يف الطفل فهذه اإلرادة تصطدـ  نتكلم
من أوؿ األمر بعقبات ال حيلة لنا فيها، فهي عقبات مبلزمة غبالة الطفولة 

 -وىذا بياهنا:
صغر حجم الطفل: أف الطفل ينظر إذل أىلو الكبار كما ينظر اإلنساف  "2"

 إذل أعلى  اعراً بقلتو وضآلتو.

ولة: إف ىذا الضعف ابيعي يف ذلك السن ضعف اعبسم يف الطف "0"
 الباكر.

على أف الكبار كثًنًا ما يشروف إذل ىاتٌن العقبتٌن يف أحاديثهم 
 فيزيدوف الطفل  عوراً بذلك.

ال تستند معلومات الطفل إذل  يء اثبت: أف الطفل يكوف معلوماتو  "3"
ابؼبقابلة والتعميم فيذا عرؼ أف معدف الذىب أصفر أعتقد أف كل 

صفر ذىب، فيذا اتضح لو أف النحاس أصفر وىو ليس بذىب، أ
 فج  فيما كونو لنفسو من اؼبعلومات.

الطفل ال يؤمن بنظاـ اثبت للكوف: والسبب يف ذلك اريقة التعميم  "4"
اليت يتبعها يف صبي  معلوماتو. فيذا وجد أف كوبو سقطت فكسرت 
أعتقد أف كل كوبة تق  البد أف تكسر، فيذا دل تكسر تقلقل يقينو 
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 وارتد إذل الشك يف النظاـ الكوين.

 وعدـ االستقرار. فخبلصة كل ذلك أف ىناؾ نوعاً من قلة االامئناف
ىذه عقبات غًن واعية، وىي يف ابيعة الطفل، ومن ىنا ندرؾ أف 
سقم رأي الذين يقولوف البد من كسر إرادتو، فيهنا مقيدة مغلولة من 
البدء، فاؼبهارة إذف يف توجيو تلك القوى توجيهًا صاغبًا، م  االجتهاد يف 

االستقرار. فكل ما إزالة ذلك الشعور بعدـ الثقة واإلوباء واالامئناف و 
يزيد الشعور بعدـ االامئناف يزيد الشعور ابلنقص، ويقلل من قيمة 

 Comcplex "ابلنقص"الشخص يف نظر نفسو، وكلمة الشعور 

Infeiriority   ائعة جدًا يف ىذه األايـ، وأوؿ من ابتدعها األؼباف وأما 
مقياس  كلمة الشعور، فاالعرتاض عليها يتوقف على أهنا البد أف توجد م 

أو مقارنة ألحد أو لشيء، ويف حالة الطفل يكوف ذلك اإلحساس غامضاً، 
وافية  "النقص"فليس من الدقة يف  يء أف نسميو  عوراً، ولكن كلمة 

 جداً ابلغرض وتؤدي اؼبعىن أحسن أتدية.
ولقد بينا أف ذلك الشعور ابلنقص وبدث إما يف التكوين اعبسمي أو 

 الطفل.من البيئة وما تتخذه ذباه 

 انخكىٌٍ انجسًً 

 يء اثبت الصفة، ولكن البنية ؽبا عبلقة وثيقة  "البنية"إف ما نسميو 
جداً ابػبلق وقد ذكر ذلك يف كتاب البنية واػبلق لريتسمر وأكده غًنه من 
الباحثٌن ولكنا نتساءؿ؟ ما دامت البنية اثبتة كما ذكران وجب أف يكوف 

لبنيتو، وما دامت البنية ال تتغًن  خلق الشخص ذي البنية اػباصة موافقاً 
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 فاػبلق ال يتغًن أيضًا.

الواق  أف البنية واػبلق ال يبشياف يف خطٌن متوازيٌن، بل يف خطٌن 
متشابكٌن. بدليل أف العبلج ابلتحليل النفسي أمكن أف يغًن من أخبلؽ 
خاصة لبنية خاصة، وبدليل أف يف أمراض الغدة الدرقية وىي اليت تطب  

 كل خاص قبد أحواالً زبتلف يف اػبلق اختبلفاً بيناً. اػبلق بش
فاعبسم والروح وحدة ال تتجزأ، وليس من الصواب أف أقوؿ أف 
اعبسم "يسبب" حالة خاصة يف الروح بل الصواب أف نقوؿ إف "ظرفاً" 
خاصًا حدا ابعبسم إذل وض  خاص أو عمل خاص أو اذباه خاص، وكبن 

امنا وأوضاعها واذباتلكا بل أننا نشعر يف ـبيلتنا لنا  عور حبقيقة أجس
حبدود قوة ىذا األجساـ، فالواحد منا قد يقوؿ ذات يـو "إين ال 
أستطي !" ما معىن ىذا؟ معناه مثبًل إف الشعور ابلتعب أو اؼبلل، ما ىو إال 
أف اعبسم وىو انآلة اليت يعرب هبا اإلنساف عن إرادة القوة وإثبات الذات 

قف، معناه أف عندان "وعي حيوي" يصبغ حركات بلغ اغبد الذي عنده ي
 أجسامنا كما يصبغ ذباربنا وأعمالنا ودوافعهم. 

من ىذا نستخلص أف الضعف اعبسدي، والشذوذ اؼبتعلق ابلبنية 
يرتسماف يف الوعي "كحدود" وىذه اغبدود تقلل من ثقة اإلنساف بنفسو، 

 وتؤكد لو عجزه عن الكفاح وابلتارل تثبت لو نقصو.
ىذا يتضح أف كل أنواع الشذوذ اػباصة ابلبنية تؤثر يف تكوين  وعلى

اغبلق، وعلى ذلك فكل األافاؿ الذين يف بنيتهم ضعف أو  ذوذ 
وبتاجوف لعناية خاصة، وابألكثر وبتاجوف لطبيب يعاعبهم نفسيًا كما 
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 يعاعبهم جثمانياً. 

 Compensationانخؼىٌط 

يف السيكولوجية الفردية وىو لفظ ابلغ  التعويض لفظ ابتدعو آدلر
األنبية يف سيكولوجية اػبلق بل أف كل السيكولوجية الفردية تقـو على 
فكرة التعويض وأنبية الفكرة قائمة على أهنا توحد الصلة بٌن اعبسم 
والنفس واػبلق. وىذا ىو تعريف التعويض نقبًل عن آدلر "إذا وجد عضو 

فيف اعبسم وباوؿ أواًل أف ينبو ىذا العضو ما من اعبسم يف حالة تقصًن، 
ويزيد يف نشااو، فيذا دل هبد ذلك، أخذ اعبسم يقوي عضوًا آخر متصبًل 

 ابلعضو اؼبقصر، حأل تصًن النتيجة تعويضاً أو فوؽ التعويض".
ىذا ما وبدث يف اعبسم، وىو ابلضبط ما وبدث يف عادل النفس 

لشاذة أو اؼبقصرة أو الضعيفة واػبلق فيف ظرفًا خاصًا يطرأ على النفس ا
فرتتسم حدود التعجز أو النقص يف اؼبخيلة فيكوف أوؿ حافز ىو بث 
النشاط يف إرادة القوة، لتنهض ابلعبء اؼبطلوب ضبلو، فيذا أمكن ذلك 
فكفى وإف دل يبكن ربتاؿ النفس بطرؽ أخرى للحصوؿ على التعويض أو 

ذات النقص، فيذا دل  ما يفوؽ التعويض، والغالب أف يكوف التعويض يف
 يبكن فينو يتحوؿ إذل دوائر أخرى.

نذكر على سبيل اؼبثاؿ من يتكلم بصوت عاؿ دائمًا إننا نعرؼ وال 
 ك كثًنين يرفعوف أصواهتم ببل داع ،وخصوصًا األافاؿ فأولئك وباولوف 
إثبات ذاهتم أواًل ابلطرؽ العادية، وأخًناً وباولوف لفت النظر عن اريق رف  

 الصوت.
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وؼبا كاف النقص اعبسدي، كثًنًا ما يؤدي إذل التفوؽ الفكري. كما 
نعرؼ يف كثًنين من األبطاؿ والنوابغ فيننا نفهم أنبية فكرة التعويض يف 

 تقرير أف اعبسم والنفس يكوانف وحدة اثبتة.
 وأنبية "التعويض" عظيمة جدًا من انحية الرتبية ولقد ذكرت إيلبل
لينش يف كتاهبا "الطفل والبيت" هبب أف يوحي لكل افل هبذا "لست ؾبرد 
 يء إين  يء ذو قيمة، قد ال أستطي  أف أعمل كل  يء، ولكين 

 أستطي  أف أعمل  يئاً على كل حاؿ".

هبب أف كبفر ىذا اؼببدأ يف ذىن كل مرب ووالده وقد حاف الوقت 
العجز واليأس. حاف أف وبذر  لرتؾ ارؽ الرتبية العتيقة اليت توحي لؤلوالد

الوالد التحدث أماـ أوالده عن الشك يف اؼبستقبل، وعن صعوبة العيش 
 وعن قصر اغبياة اخل..
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 علم النفس هاديًا ودليالً 

 ػىايم خاسجٍت حؤدي إنى انشؼىس بانُقض 

لقد تكلمنا فيما سبق عن العقبات الطبيعية اليت تؤدي إذل إضعاؼ 
إرادة القوة، ويبكن أف نصفها أبهنا كلها سلبية. وانآف نتكلم عن عقبات 

يف اؼبائة  92إهبابية تتعلق ابلوسط والبيئة. وسيتضح من ىذا اغبديث أف 
اي من أحواؿ الشذوذ والضعف اػبلقي، واألمراض العصبية الشائعة كاؽبسرت 

اخل. ىي من أخطاء الوالدين واؼبربٌن  obsessionsوالعقائد الثابتة 
 واؼبعلمٌن.

ولد وحيد أو "إف من أىم تلك العقبات مركز الطفل يف األسرة 
وجنسو أذكر أـ أنثى، فقد اتضح من اإلحصاءات  "األكرب أو األصغر

ة واؼبراج  أف أكثر اؼبرضى ابألمراض العصبية ذوي مراكز خاصة ابألسر 
ابلنسبة للوالدين واإلخوة، حأل قيل أف أكثر اؼبرضى ابؽبسرتاي نساء ألف 
مركز األنثى يف العائلة ىبتلف عن مركز الولد. وأخطاء اؼبربٌن تتلخص يف 
عدـ اؼبساواة بٌن أفراد األسرة. كاحملاابة والقسوة ببل مربر أو التساىل بغًن 

وة السيئة من جانب ىؤالء داع، أو الرتدد بٌن الشدة واللٌن وأخًنًا القد
 وأخًناً جعل كبار األوالد مشرفٌن على صغارىم.

وقد هبد الوالداف مربرًا للتساىل كأف يكوف الطفل مريضًا أو ضعيف 
 البنية ولكن ىذا العذر غًن مقبوؿ. 
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وأخًناً ىناؾ اليتيم، وابن الزوجة أو الزوج، وابن اؼبطلقة. فهؤالء كثًناً 
ة تؤدي إذل كل ما نراه من الشذوذ واالعوجاج ما يعاملوف معاملة خاص

 فيما بعد.
 ما ىي األخطاء اليت ترتكب عادة؟ 

 التناىي يف الشدة. "2"
إف التناىي يف الشدة وبطم إرادة القوة وىبرج للعادل عجزة يف الفكر 
وكسيحٌن يف الكفاح. على أننا نسم  معرتضٌن يقولوف بل أف التناىي يف 

ولد يعود الطاعة، والتلميذ يف اؼبدرسة يعود احرتاـ الشدة خًن مثاؿ فيف ال
النظاـ، فأما تعود الطاعة فأكثره عندما تكوف القسوة ابلغة ضرب من 
النفاؽ واػبوؼ واعبنب، أما الذين ظفروا يف اؼبدارس ابلنظاـ على حسب 
القسوة فما يعلموف مصًن الذين خضعوا للنظاـ، بعد اؼبدرسة ويف اغبياة 

 طواهتم يف الدراسة وفقط دل يتبعوىا فيما بعد. أهنم تتبعوا خ

ال يستلـز أف تكوف الشدة مبنية من اريق العقاب البدين، بل أف 
ىناؾ  دة أكثر سوء وأنكى. أال وىي الشدة اليت تباعد اؼبسافة بٌن اؼبريب 
والطفل، وتكوف مبنية على ازدراء الطفل واحتقاره وذباىل ابيعتو وىذا 

أ من جهل معىن "السلطة" فيف كثًنين من أرابب الضرب من الشدة ينش
السلطة والنفوذ ىبلطوف بٌن أ خاصهم وبٌن الواجب اؼبفروض عليهم. فيف 
السبلـ العسكري ال يؤدي عادة إذل الضابط  خصيًا ولكن لرتبتو. فيجب 
أف يدرؾ كل ذي نفوذ إف االمتياز والقوة والسطوة، ليست منحة لشخصو 

 "لوسياس سبل"و. وليس أردع يف التاريخ من قصة بل للمهمة اؼبوكلة إلي
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الذي أعاد اؽبدوء والدستور إذل روما، ٍب تنازؿ عن عر و القوى، ـبتاراً. 
ولكن حب السلطة م  األسف اثبت يف النفس اإلنسانية منذ األزؿ ومن 

 ىنا يستطي  أف يسلم من مغرايتو ومفاتنو.
، بفرضها فرضًا على أحد  ال يبكن أف ربرـت السلطة، وال أف تدـو
وخاصة على نفس افل برئ.. ال  يء غًن اغبب والعطف يبكن أف 
يديبها ويضمن احرتامها. إف أكثر الناس يسيئوف استعماؿ السلطة ألهنم 
أساءوا فهمها، ولو دققنا يف حبث ىذا األمر لوجدانه مبنيًا على غرورىم 

 هتم قيماً مبالغاً فيها. وإعطاء ذوا
فيف الزعيم الذي يعرؼ مقدار قوتو، ويؤمن حبقيقة نفسو عن يقٌن ال 
عن خياؿ، ال وبتاج للتظاىر ابلسلطة فيف ىذا ضعف يلبس قناع القوة. 
على أف الطفل من عادتو أف ينظر لوالديو أو ؼبربيو نظرة مثالية فيذا اتضح 

يو، ازدادت اؽبوة بينهما اتساعاً، وقل لو يوما أف ىذا اؼبقارل دل وبقق ظنو ف
إيباف الطفل ابلبطولة اؼبتخيلة فينعكس ىذا الشك على ذاتو وتضعف 

 إرادة القوة عنده.
ال نعين هبذا ترؾ العقاب جانبًا إال أنو ال تربية وال هتذيب بغًن عقاب 
ولكن كيف يتم ذلك بدوف أف تتقلقل نفس الطفل سيكولوجيًا؟ مأل يكوف 

 يدًا؟العقاب مف
هبب أف يكوف العقاب عاداًل. ومناسبًا وىذا العدؿ وىذا  "2"

التناسب هبب أف يقدرا من انحية الطفل الذي هبب كذلك أف يعرؼ أنو 
عوقب ألنو أذنب بوعيو واختياره فيذا دل يكن أذنب عارفًا فبل داعي 
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 للعقاب وخاصة عندما يذنب الطفل أوؿ مرة.

أف الطفل  "انظر بعد"طفل نعرؼ من دراسة سيكولوجية ال "0"
يعيش يف اغباضر وأف فهمو للزمن ـبالف لفهم الكبار فيذا عاقبناه عن 
حادثة معينة عقااًب فبتدًا حار يف تعليل ذلك ألنو يف حسابو "واحدة 

 بواحدة".
القيم اليت ىبلعها الطفل على األ ياء وعلى مقاييس اغبق  "3"

هبب أف يعاقب عقااًب ـبتلفًا إذا  والباال زبتلف عن إدراؾ الكبار ؽبا فبل 
كسر مرة إانء غاليًا ومرة أخرى إانء رخيصًا بل يعاقب ألنو كسره عامداً. 

 لنفس الفعلة ال لقيمة الشيء الذي حل بو التلف. 

هبب أف يعرؼ ؼباذا عوقب وإال فقد الثقة ابلوالد أو اؼبريب  "4"
بٌن ورل أمره ويلجأ إذل اػبداع والكذب. أو تتس  ىوة اػبلف بينو و 

ويتخلخل  عوره ابلطمأنينة اليت تلزمو تعويضًا للنقص الطبيعي الذي أ ران 
 إليو فيما سبق.

هبب أال يقصد ابلعقاب اإلذالؿ واؼبهانة بل هبب أف نصحبو  "5"
ابإل ارة إذل الثقة أبنو يف اؼبستقبل لن يعود الطفل لشيء من ىذا ألنو 

 قادر على أال يعود.
وىذه الثقة من الوالد بقدرة الطفل على التحسن الزمة من  "6"

اعبانبٌن من جانب الوالد ألف االعتقاد خببث الطفل خبثًا ابيعيًا أو 
مكتسبًا مربر نتذرع بو الحتقاره أو لظلمو وأقل ما يسببو أف يباعد اؼبسافة 

ذب بيننا وبينو ومن جهتو هبعلو ينظر إلينا نظرة الشك ويتعلم الرايء والك
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 ويبادلنا احتقاراً ابحتقار وال ىبض  لنا إال نفاقاً أو خوفاً.

النتيجة الطبيعية ؽبذه الثقة بقدرة الطفل على التحسن أف  "7"
النتواين يف الثناء على ما وبسن. ولقد يقاؿ أف الثناء عليو يعلمو الغرور 
تو والزىو ولكننا قبيب على ذلك أبف ىذا الغرور النا ئ من اعرتافنا بقيم

أقل خطرًا من ذباىلو أو إنكار ؿباسنو وخاصة إذا تذكران ما فصلناه من 
العقبات "السلبية" الطبيعية اليت ربطم إرادة القوة فيو فعلى ذلك هبب أف 
تكوف لدينا وسائل "إهبابية" للنهوض بو وتذليل العقبات الطبيعية اليت ال 

 حيلة لنا فيها.
ور والتوقح والزىور تنشأ ال من ونعود فنؤكد أف كثًنًا من صفات الغر 

الثناء بل ابلعكس من التجاىل واإلنكار تنشأ "كتعويض" كما ال من الثناء 
بل ابلعكس من التجاىل واإلنكار تنشأ "كتعويض" كما فصلنا عندما 

 تكلمنا عن معىن التعويض يف فصل سابق. 

أمر هبب أف تقرتف ىذه الثقة دبحبة ابيعية النتواين يف إظهارىا ك "8"
كأمر ابيعي    -وهبب أف ينتهي بسرعة-ابيعي بعد أف ينتهي العقاب 

كذلك. ال  يء هبعل للطفل قيمة عند نفسو أكثر من  عوره أبنو ؿببوب. 
ال  يء يبنحو الثقة واألماف والطمأنينة غًن اغبب الذي يبذلو لو الوالداف. 

ة بل وال نعين ابغبب ذلك الضرب من التدليل السخيف واأللفاظ السطحي
هبب أف يكوف حبًا يبدو للطفل كشيء موجو لقيمتو ىو وغبسن خلقو ال 

 لشخصو فحسب.
ولقد يقاؿ إف اغبب اؼببذوؿ للطفل قد يثًن حاسة اعبنس يف سن 
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مبكر لقد اتضح من دراسات فيزيولوجية أف العكس ىو الصحيح فيف 
"اػبوؼ" يدف  الدـ من البطن واغبوض إذل األعضاء التناسلية ولذلك 
يقرتف اػبوؼ ابلتنبو التناسلي. وكل حالة تشبو اػبوؼ أو يتفرع منو ربدث 
نفس التنبيو ولقد يعاب على اغبب والعطف أهنما قد "يفسداف" الطفل. 
ولكنا نؤكد أف كل الغلطات فبكن تداركها إال غلطة واحدة: تلك ىي 
غلطة العطف الضائ  واغبناف اؼبفقود. ال  يء أبعد عن اإلصبلح من 

ات مسببة عن حياة مقفرة من اغبب يف الطفولة. أف الطفل الصغًن غلط
ليس لديو ما يعطينا غًن حبو وينتظر أف نبادلو إايه فيذا ذباىلنا ىديتو لنا 

 مدى حياتو.  -واحتقرانىا سحقت زىرة الكرامة عنده وذبلت

ىذا ما ىبتص "إبرادة القوة" وىي العنصر األوؿ يف تكوين اػبلق. 
عن كيفية نشوئها يف الطفولة والعوامل اليت تعرتض مبوىا ولقد تكلمنا 

والوسائل اليت تقوى هبا وإمبا اختصصنا الطفولة هبذا اغبديث، ألننا نعلم 
من تقارير اؼبعلمٌن أف إصبلح اػبلق صعب أو مستحيل بعد سن اػبامسة. 
أي أف البيت ىو كل  يء. حقيقة أف التحليل النفسي يبكن أف يعاجل 

ًنة ويقـو اعوجاجًا كبًنًا ولكنو يعاجل عقدًا نشأت يف الطفولة  مشكبلت كث
كأف من السهل أف ال يكوف ؽبا وجود لو أف الوالد أدل بنفسية الطفل 
وعرؼ كيف يوجهها. وسنعود إذل ذلك يف الفصل اػباص بسيكولوجية 
الطفولة ولكننا انآف سنتحدث عن العنصر الثاين يف تكوين اػبلق وىو 

 .will to Societyة إرادة اعبماع
ولكن قبل الدخوؿ يف ىذا الباب نقوؿ أف الطفل تسيطر عليو دواف  

اجملتم   "3"اعبنس ويتفرع من ىذا  "0"احملافظة على اغبياة  "2"ثبلث: 
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إذا اعتربان أف اعبنس ما ىو إال إعداد للمجتم  وأف اغبضانة الطويلة م  
حقيقي "للغريزة إعداد  -وىذه ميزة اإلنساف على اغبيواف-األـ 

 . Social instinctاالجتماعية" 
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 إرادة اجلماعت
WILL TO SOCIETY 

اليت رف   Individual Psychologyإف للسيكولوجية الفردية 
لواءىا أدلر فضبًل كبًنًا يف تفصيل ما إلرادة اعبماعة من أثر ىائل يف 

"اإلحساس ابعبماعة" والواق  أف كلمة  تكوين اػبلق. ولقد دعاىا أدلر
اإلحساس ابعبماعة ال تؤدي اؼبعىن اؼبطلوب فيف ىذا الداف  اػبطًن يف 
حياة اإلنساف، وقد نعده الداف  الثاين ىو إرادة بكل معىن اإلرادة. ىو 
الواق  الذي عن سبيلو صار اإلنساف إنساانً، وسبيز بو عن اغبيواف فلقد 

ابعبماعة. وىو ما نسميو غريزة القطي . ولكنو يكوف للحيواف "إحساس" 
 ىبتلف اختبلفاً جوىرايً عن إرادة اعبماعة.

ولقد قاؿ أرسطو أف اإلنساف "حيواف سياسي" وتكلم بعده كثًن من 
الفبلسفة عن حاجة اإلنساف االجتماعية وأثرىا يف تكوين  خصيتو 

الوحيد وخلقو، وقاؿ غًنه أبف اإلنساف "ابن الوسط" ولكن أدلر ىو 
 الذي: 

حدد ابلضبط معىن إرادة اعبماعة، وبذلك دل هبعلها كيرادة  "2"
القوة. واحملافظة على اغبياة، صفة بيولوجية عامة يف صبي  اؼبخلوقات. بل 
جعلها خاصة ابلنوع البشري وقاصرة عليو وىذا ىو التعريف الذي وضعو 

 أدلر إلرادة اعبماعة، وىو كما سًنى واضح وموجز وبليغ.
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إف اإلنساف قادر على تكوين اعبماعة ومنظم لوجوده وفق حاؿ ىذه 
 اعبماعة.
أجهز على فكرة أف اإلنساف "ابن الوسط" إف ىذه الفكرة تشًن  "0"

إذل أف اعبماعة أو الوسط ىي كل  يء، منكرة ما إلرادة القوة وإثبات 
ق  الذات من األثر يف جعل الشخصية وحدة قائمة بذاهتا وكياهنا. إذ الوا

أف إرادة القوة تكوف الشخصية وذبعلها  يئًا ذا قيمة تتفاعل م   يء 
آخر ذا قيمة وىو الوسط، ولكن الوسط  يء مائ  متموج كالبحر، وليس 
بصحيح أف اإلنساف ظبكة يف ذلك البحر. بل الصحيح أنو مرفأ قائم على 

  اائ البحر يتلقى أمواجو ويتفاعل معو. 

ط قائم على "اغبب" وعلى اغبب وحده التفاعل بٌن اإلنساف والوس
يف أي  كل من أ كالو. على  رط أف ال يفقد اغبب  خصيتو وأف ال 
يغرؽ يف غمار الوسط ضائعًا يف زحامو وإال ابتلعو الوسط وقضى عليو 
ويعكس ذلك إذا امتن  التبادؿ بٌن اؼبرء والوسط زالت الروابط الثقافية 

ارئ أف ىناؾ إرادة للقوة منفصلة عن واكبلت اغبضارة على أنو قد ىبيل للق
إرادة اعبماعة، منفصلة عن الدواف  الثانوية األخرى فيف اإلنساف ليس 
مكواًن من "أجزاء" كل على حدة، فيف الوصف ىو الذي يدعو ؽبذا 
التفصيل. بل الواق  أف اإلنساف ؾبموعة من الدواف  اؼبتشابكة والعوامل 

من كل اعبوانب. فيذا صح تعريف اؼبتناقضة، منضمة لبعضها ربت ضغط 
القوة اػبالقة أبهنا "وحدة متحررة من الضغط" فيف اإلنساف "قوى متحدة 
ربت ضغط" فمن ٍب يتضح أف التوازف بٌن اإلرادتٌن، إرادة القوة وإرادة 
اعبماعة ىو الذي لو األثر يف تكوين اػبلق الفردي واالجتماعي، وعليو 
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 .اؼبعوؿ يف ربديد السلوؾ اإلنساين

قاؿ فاورابخ إف كلمة "أان" دل توجد ؽبا أنبية إال عندما وجدت كلمة 
يف اعبزيرة القاحلة، ما كاف  "أان"حأل روبنسوف كروزو الذي كاف -"أنت" 

قبل أف ينزؿ  "أنت"يبكن أف يكوف كذلك لوال ما أخذه وعلمو من 
 -بينهما والواق  أنو ال ثقافة وال مدنية من غًن أان وأنت والعبلقة -اعبزيرة

فاإلنساف ال يتلقى  يئًا عن نفسو بل عن غًنه ولقد ذكر مارؾ توين يف  
 أف اإلنساف حيواف انقل عن غًنه. وانقل لغًنه. "ما ىو اإلنساف"كتابو 

واغبقيقة أف اإلنساف. يفهم نفسو ويشعر بوجودىا بعد أف يفهم 
 ويشعر بوجود غًنه.

أف ينطق وقبل أف  كما قاؿ  الر: أليس من الواضح أف الطفل قبل
يتكوف لو  عور بذاتو، يدرؾ  عور انآخرين كبوه، وهبيب عليو اببتسامة أو 

 عبوسة قبل أف تتكوف ذاتو وينمو فكره، ويصًن لنفسيتو كياف و أف.

قلنا يف فصل سابق إنو كلما كرب الطفل كلما  عر بعقبات ابيعية 
مانيو. أو كما تشعره أف ال يستطي  وحده ربقيق أ "فصلناىا يف مكاهنا"

ذكران يعرتيو  عور ابيعي ابلنقص وبد من كربايئو ووبد من جربوتو فيذا 
 وابدلتو حباً حبب وعطفاً بعطف سيتضح  يئاف:  "اعبماعة"احتضنتو 

زبف حدة الكربايء اؼبثلـو اغبد ألنو سيعرؼ أف ىذا الكربايء اؼبقيد  "2
 العاجز صفة عامة يف اعبمي .

عبماعة اليت رببو وتعطف عليو قد يستطي  أف وبقق أنو دبعاونة ىاتة ا "0
 من األماين ما استعصى عليو وىو منفرد وحيد.
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أو على األقل  "تواضعاً "إذ يصبح  "فضيلة"سينقلب ىذا الكربايء  "3
تسليمًا حبقوؽ القوة اؼبمنوحة لئلنساف. أو على األقل اعرتافًا أبنو ال 

 من والعطف واحملبة.. يبكن ربقيق األماين واؼبطام  بغًن التضا
ولقد ذكران فيما سبق أنو ال بد من توازف اإلدارتٌن، ليكوف سلوؾ 

 اإلنساف معقوالً وابيعيًا. فلننظر انآف يف العوامل اليت زبل هبذا التوازف. 
يبلحظ القارئ أننا نتكلم عن العوامل يف الطفل ودل نتحدث عن 

 الرجل يف  يء.

 يف الرجل؟؟ وماذا تصن  اؼبدارس؟ؼباذا؟ أال يبكن تقوًن األخبلؽ 
وماذا تصن  العوامل الثقافية والتهذيبية اليت تقـو هبا اغبكومة وغًن 
اغبكومة؟ لقد ثبت ثبواًت قااعاً، أف اػبمس سنوات األوذل ىي الكل يف 

 "سلوكو"الكل يف حياة اإلنساف، وعندما يذىب الطفل إذل اؼبدرسة يكوف 
! "الطفل أبو الرجل"أو كما قاؿ جيتو  -اً قد ازبذ  كبًل يكاد يكوف هنائي

 "التعويض"قلنا يف فقرة سابقة إف الطفل عندما يشعر ابلنقص يبدأ يف 
فحسب ولكن عيبو أنو  "تعويضاً "والتعويض يكوف انفعًا ومقبواًل لو بقي 

والتعويض يف  Over Compensation "فوؽ التعويض"ينقلب  يئًا 
معىن ذلك أنو  "اؿ وأحبلـ اليقظةاللعب واػبي"الطفل يكوف عن اريق 

والواق  أنو وباوؿ  "كبًناً "وبقق ابللعب ما يريد أف يكوف، يريد أف يكوف 
أما اػبياؿ وأحبلـ اليقظة. فيمتد أثرنبا للكبار،  "كبًنًا جداً "أف يكوف 

وعيبهما أف يتجاوزا منطقة التعويض، وأف يقرتان ابلعمل. ولقد يكوف ذلك 
وابان ىذه الدعوة االنتقاـ وما  "للعدؿ"عو قـو العيب مسترتًا كأف يد



 63 

أصدؽ القوؿ الذي يقوؿ: إف األفكار اؼبتناقضة قد تعيش معًا ولكن 
اغبقائق تتزاحم تزاضبًا مقلقًا ومادامت حقائق اغبياة أكرب من الرغبات، فيف 
العيب ليس يف الرغبة بل يف الطلب. فالطلب يف الواق  مساومة، جزاء 

. فاػبطأ إذف ىو يف خلط الرغبة ابلطلب. والطلب يقرتف يرجى لعمل
ابلعمل والعمل يتطلب اعبزاء. واعبزاء كثًنًا ما ىبلف الظن، فيف اػبيبة 
جزاء الطلب الذي ال يتناسب م  الواق  ويسترت وراء كل ذلك إرادة للقوة 
ااغية غًن مصبوبة يف قالب وال ؿبكومة بلجاـ. وإلصبلح ىذا هبب أف 

فل أف ؾبرد إجابة الرغبات  يء غًن جائز وال متيسر وأف انتظار يفهم الط
اعبزاء دائمًا  يء بعيد االحتماؿ، وأف عليو أف يعمل الصواب واػبًن 

 ألهنما صواب وخًن سواء لقي جزاء يوافق رغبتو أو دل يلق.
على أف الطفل لن وبد من رغباتو  يء غًن اندماجو يف اعبماعة، فينو 

ما هبعلو يؤمن أبف كثًنًا من تلك اؼبواقف تعجز حيلتو  سيلقى من اؼبواقف
فيها كما تعجز حياة البشر صبيعًا، فبل يعود يشعر بعجزه  عوراً خاصاً مؤؼباً 
بل ينحين أمامها كما قاؿ جيتو: اكبناء  جرة البلوط أو الغصن الرقيق ويف 

خياالت "الوقت نفسو وبتفظ بقيمتو الشخصية وأف أؿبت من أماـ بصره 
 ."السراب اؼبلونة على الضباب البعيد

وحأل الذي يكره -وؼبا كانت عبلقة اإلنساف ابإلنساف ضرورية 
اإلنسانية إمبا يؤكد العبلقة اليت ينكرىا، ألف الكره عبلقة على كل حاؿ، 

فيف الطفل هبب أف يدرؾ أنبية ىذه العبلقة، هبب  -وقد تكوف حباً مقلوابً 
كما يعتاد أي  يء آخر، هبب أف يتعلمها كما يتلقى علومو   أف يعتادىا

األخرى ،فتصًن إرادة اعبماعة جزءاً من ابيعتو وتقف بدورىا موازنة إلرادة 
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القوة ومصلحة ؽبا وكاحبة لطغياهنا وانآف نذكر كيف نريب إرادة القوة وما 
 ىي العقبات اليت تعرتض تقويتها. 

والداف واألخوة والرفاؽ ٍب ما يف نظر الطفل ىي ال "اعبماعة"إف 
وبسو وما يوحي إليو من وجود قوة ظباوية خفية. أما العبلقة ابلوالدين فقد 
ذكران كيف هبب أف تكوف اؼبسافة بٌن الطفل ووالديو قريبة أي ال هبب أف 
يعامل الوالداف أافاؽبما ابالحتقار واؼبهانة واألوامر الصارمة. وال هبب أف 

 رف .هبعبل لؤلبوة عرش ت

وكذلك هبب أف تكوف العبلقة بٌن الزوج والزوجة أما عيين الطفل 
قائمة على احملبة واؼبساواة والصفاء. إف الطفل عن ىذا اعبو أيخذ معىن 
اعبماعة ويف ىذا الوسط الصغًن يتذوؽ اعم الوسط الكبًن. وليكن 

تلك األ ياء اليت يراىا، فاغبب يصًن  يئاً  "يعشق"واضحًا أف الطفل 
تصًن  يئًا ابيعيًا إذا أحس  "واعبماعة"يعيًا فيو إذا تلقاه عن العائلة اب

 دبعناىا يف العائلة وتلك ىي العوامل اليت تعرتض إرادة اعبماعة.
كل العوامل اليت تؤدي إذل إضعاؼ القيمة الشخصية للطفل. ذبعلو   -2

 غًن قادر على أخذ مكانو يف اعبماعة إذا سنحت لو الفرصة.

امل اليت ترسم للطفل حياة اعبماعة رظبًا كئيبًا أو تلقي عليها كل العو   -0
 ظبلً قاسباً. ال ذبعلو يقبل فيما بعد على االندماج يف اعبماعة.

فيف  "الوسط الكبًن"عن  "الوسط الصغًن"كل العوامل اليت تفصل   -3
الطفل إذا ظب  من عائلتو ذمًا يف العائبلت األخرى. وكلما ألقى إذل 

عادل  ر كلو. وأف الدنيا ال خًن فيها وكلما كانت نصيحة أذنو أف ال
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كل تلك العوامل ربطم يف   -العائلة لو أف وبذر الناس ويبتعد عنهم
 الطفل إرادة اعبماعة.

كل العوامل اليت توحي إذل الطفل أنو غًن خليق ابعبماعة كمحاابة   -4
 إخوتو انآخرين. وعدـ االىتماـ بشأنو.

كييثار -دي إذل سوء إعداد الطفل غبياة اعبماعة كل العوامل اليت تؤ   -5
الولد الوحيد واػبوؼ عليو من الناس. ومن الطريق وربذيره ىو من 

كل ذلك يؤدي إذل إخفاؽ ىذا الولد اؼبدلل   -اخل "أوالد اعبًنا"
عندما تسنح الفرصة الندماجو يف اعبماعة ونتيجة اإلخفاؽ كارثة رد 

عصبية، وكثًنًا ما تبدأ ىذه عند فعلية على رأي جولد تٌن. وىزات 
دخوؿ الطفل للمدرسة واندماجو يف وجوه غريبة، من سوء تربية 
الطفل إغفاؿ إعداده لواجبات يقتضيهما اجملتم  فيما بعد ومن أىم 
الواجبات اليت هبب تلقينو إايىا. اإلنسانية واحملبة وحب العائلة 

ل. ما ىو العمل؟ واإليباف والعمل. وقد ربدثنا عن كل ذلك إال العم
العمل نوع من التضامن وتعريفو الدقيق ىو خلق قيم. تدـو بعض 
النشاط الذي أحدثها، فالعمل إذف ضرب من اػبلق لشيء واضح 
القيمة، وإال ال يعد ذلك عمبًل. أي أنو ال هبب أف يكوف العمل للذة 

عية زائلة، بل هبب أف يكوف أثره انفعًا وابقياً، ومن ىنا أنبيتو االجتما
فهو من أىم العوامل يف تكوين إرادة اؼبقدرة اعبماعية، يف الطفل، 
فيجب أف يوحي إذل الطفل أف عليو أف يعمل  يئاً، وابألخص  يئاً 
ذا قيمة، فيذا قاـ بذلك  كرانه عليو وأثنيناه. فيصًن العمل الناف  
 عنده عادة فيما بعد، فبل يعد العمل إرىاقًا وال تكليفًا بل دينًا هبب
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 بلذة وسرور. "للجماعة"أف يدفعو 

  "أعماالً "وال  ك أف إعطاء األافاؿ الصغار يف مدارس اغبضانة 
كالقياـ خبدمة إخواهنم على اؼبائدة إذل غًن ذلك من أنواع اػبدمات 
الصغًنة، إعداد جيد لبلندماج يف سلك اعبماعة. وعلى ذلك ال هبب أف 

مجرد كره. بل هبب أف ننظر العمل ك "يكرىوف"ننظر إذل البالغٌن الذين 
هبب أف ننظر إذل افولتهم وكيف مشت وتطورت. فيف  -ألبعد من ذلك

الطفل الذي ينشأ وقد ربطمت قيمتو يف نظر نفسو، ال يقبل على العمل، 
ألف العمل خلق  يء قيم، واػبلق ال يصدر عن نفس فاقدة الشعور 

 ابلكفاءة. 

يف الكرب منشؤىا  من ىذا يتضح أف كل أخطاء السلوؾ اإلنساين
التقصًن يف اؼبوازنة بٌن اإلرادتٌن إرادة القوة وإرادة اعبماعة. وكل اعوجاج 
يبكن رده إذل خطأ يف الرتبية يف السنوات األوذل. ولقد تبينا فيما سبق كل 
العوامل اليت تؤدي إذل إضعاؼ اإلرادتٌن أو التوازف بينهما ويف الفصل 

 سيكولوجية الطفولة. التارل سنكمل حبثنا ىذا بفصل عن

 انًشاجغ:

1. Allir's Psychology of Character.  

2. Adler's Individual Psychology. 

3. Valentine Psychology of childhood.  

4. Set Their Children Free.  
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 سيكىلىجيت الطفىلت
Psychology of Childhood 

السنة اػبامسة، وأف علمنا فبا سبق أف الطفل يتم تكوين خلقو يف 
ىذا التكوين قائم على التوازف بٌن عاملٌن، عامل داخلي وىو غرائزه 

 واستعداده الوراثي وعامل خارجي وىو الوسط وأىم ما فيو الوالداف.
ووظيفة الغرائز احملافظة على الذات أواًل، ٍب احملافظة على النوع اثنياً، 

عبارة أخرى ىي ما رسب ويبكن تعريف الغريزة أهنا "عادة موروثة" وب
خبلصة للتجارب اغبيوية اليت اكتسبها اإلنساف من عبلقتو ابلوسط، أي 
خًن الوسائل وأجداىا للتفاعل م  ىذا الوسط حفظًا للحياة. فكأمبا كل 
ذبارب األحياء قد غربلت وىذبت وروجعت فاستبعد منها ما ال فائدة فيو 

وانتشارىا، فأعطى للطفل يف وبقى منها ما يضمن بقاء اغبياة واستمرارىا 
صورة ما نسميو "الغريزة" ليستعٌن هبا على مواجهة اغبياة، ولكن يسلم 
ذباربو ؼبن يعده لينتف  هبا ىو كذلك وأف يبدو سلوؾ الطفل أاننيًا، أو 
غشيماً، أو نبجياً، فبل عيب على ىذه الغرائز فهي يف ؾبموعها على أًب 

ها  يء "خاـ" أو بتعبًن آخر كاؼبدف  استعداد وأوفاه لتأدية غرضها ولكن
اؼبستعد لبلنطبلؽ. فمن يكن كيمائيًا ماىرًا يصن  من "اػباـ"  يئًا ذا قيمة 
شبينة، وكذلك القائد اؼباىر، يوجد اؼبدف  اؼبستعد إما ؽبدـ األحياء انآمنة 

 إذا  اء أف ينتصر بو على األعداء وهبلب لنفسو القوية اجملد إذا  اء.
ز قوى حقيقية هبب أف ال تكبل وال تغل وال ربارب بل فهذه الغرائ
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ترتؾ ؽبا حريتها م  حسن التوجيو وإتقاف القيادة. وىي يف ؾبموعها ثبلثة 
أقساـ كبًنة غريزة الذات، وغريزة اعبنس، وغريزة اجملتم ، والسلوؾ 
اإلنساين متوقف على احملرؾ للغريزة، فاعبوع يدعو لطلب الطعاـ والبحث 

ذا اعرتض الغريزة عامل اػبوؼ فيف السلوؾ يتغًن، وىذا ينطبق عنو، إال إ
بشكل واضح على سيكولوجية الطفل، فيف اػبوؼ يكبل غرائزه ويبن  
انطبلقها ووبد من حريتها، وهبعل السلوؾ اؼبنتظر من وراء تلك الغرائز 
مغايرًا ؼبا نتوق . وىذا االختبلؼ هبيء على صورة من اثنتٌن إما يف 

ي، أو يف سوء خلق، فيتضح من ذلك أف سوء اػبلق اضطراب نفس
مصدرنبا واحد، وىو  "كاألفكار الثابتة والنيوروز"واالضطراب العصيب 

تكبيل الغرائز واغبد من حريتها ابلقسوة والزجر واػبوؼ. مثاؿ ذلك أنو 
إذا منعت إحدى غرائز الطفل من ؾباؽبا اغبيوي اندست رغباهتا يف الباان، 
بغًن أف سبوت ىذه الرغبات، وىذا مصدر القلقلة العصبية وىي يف أبسط 

 anxiety"القلق العصيب"  مظهر نوع من الضغط كالوتر اؼبشدود، وتدعى
فيذا حاوؿ الطفل إ باع رغباتو اؼبنطوية يلجأ إذل ارؽ غًن مستحبة  
كالنفاؽ والكذب. فلنا إذف أف نعد سوء اػبلق صورة من صور 
االضطراب العصيب. ويتضح من ذلك أف الرتبية اليت تؤدي إذل الصحة 

ضطراب العقلية، تؤدي بنفسها إذل سبلمة اػبلق، وىذه ىي مظاىر اال
 النفسي يف األافاؿ.

 Phobiaـباوؼ ؾبهولة السبب  -2
 Obsessionsأعماؿ وعادات اضطرارية اثبتة ال يبكن مقاومتها  -0
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أعراض جسمية ال يبكن تعليلها وال ردىا إذل مرض عضوي منها  -3
التبوؿ يف الفراش يف األافاؿ، ومنها أحواؿ من اضطراابت اؼبعدة، 

 والتشنجات واحتباس النطق.
النقص اػبلقي. فمنها ما ىو يف األصل فضيلة فانقلب ابإلغراؽ  -4

رذيلة، كالتواض  إذ يصًن مذلة، والرضبة إذ تنقلب ابإلغراؽ ضعفًا وجبناً، 
ومن النقص ما ىو ظاىر كل الظهور، كالنفاؽ والكذب والغرور، مثل 
الشذوذ اعبنسي واؼبيل إذل اإلجراـ، ال ىبرجاف عن كوهنما صورتٌن من 

ور النقص اػبلقي. وال هبب اعتبارنبا  يئًا خاصًا ىبتلف عن النفاؽ ص
 والكذب واالدعاء.

كل تلك األعراض تعبًن عن ثورة التصادـ بٌن االنفعاالت النفسية 
وىذه الثورة وذلك التصادـ ابيعياف يف كل فرد. ويظهر أف ىذا االحتكاؾ 

د عن حده، وكاف الـز إلحداث  رارة، يعقبها حرارة وقوة، ولكنو إذا زا
ذلك يف نفس بطبيعتها قليلة التحمل، وخاصة إذا اكببست اغبيوية النا ئة 
عن سباس االنفعاالت، فيف القلقلة النفسية ربدث يف صورة من الصور اليت 

ال وبدث إال يف  Conflictذكرانىا. وليتذكر القارئ أف ذلك الصراع 
ث يف ذلك السن فينو السنوات اػبمس األوذل يف حياة الطفل فيف دل وبد

ال وبدث فيما بعد. ومن ذلك نعلم أنبية السنوات األوذل يف اغبصوؿ على 
 نفسية سليمة غًن معقدة.

وكل صراع "ؿبدث" أؼبًا ، فيخلص منو العقل أبف يطويو وينساه 
فيصًن ال  عوراًي. وىذا ما يسمى الكبت، وال هبب أف نظن أف كل هني 
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ث ىذا الكبت. فينو ال وبدث إال إذا استثًن من جانب الوالد أو اؼبريب ؿبد
استثارة بليغة. ويظهر أف ىناؾ درجة خاصة  "كالغضب مثبلً " عور الطفل 

إذا وصلت إليها االنفعاالت اؼبهتاجة حدث الكبت، ويظهر أف اغباالت 
زبتلف حسب االستعداد الوراثي وليكن معلومًا أف ىذا النسياف 

و البد وأجد ـبرجًا على اريقة ما، فقد البل عوري ليس بنسياف حقيقي فين
ىبرج على صورة فبا فصلناه سابقًا وقد ىبرج على صورة مضادة سبامًا 
لبلنفعاؿ الذي كبت، وقد ىبرج مزهبًا من ىذا وذاؾ يصعب فهمو وتعليلو 

 إال ابلتحليل النفسي.
وال مطمح للغريزة يف الطفل إال ربقيق رغبتها والوصوؿ إذل السرور، 

ب الطفل األوؿ واألخًن. والسرور وبدث لو دبجرد ربقيق الرغبة. فهو مطل
وكثًن من ىذه الرغبات اائش أو غًن ؾبد أو ضار ابلغًن. فيف الغرائز 
مهما كانت "عادات موروثة" كما ذكران فيهنا عادات متدرجة يف سلم 
التطور من حسن ألحسن ولكنها دل تبلغ الكماؿ بعد بل ال يزاؿ يعلق هبا  

ن النقائص ويكسوىا الصدأ والرتاب، فنحن ال هنزأ هبذه الغرائز وال كثًن م
كبتقرىا، ألهنا خبلصة أجياؿ اويلة بل كبرتمها كما كبرـت اؼبعدف النفيس 
الذي وبتاج إذل الصقل كيما يتجلى بريقو وتتضح نفاستو. إذا فهمنا 
سيكولوجية الطفل على ىذه الصورة أمكننا أف نفهم واجبنا إزاء ىذا 

لطفل، وأمكننا بقليل من الفطنة والكياسة أف لبلق منو رجبًل سليم اػبلق ا
سليم النفس، يواجو اغبياة بشجاعة وقد زودانه ابلسبلح البلـز ؼبواجهتها 
والدخوؿ يف غمارىا. ال بل أف نفس الطفل منجم هبب البحث يف زواايه 

 فيو أثر عن الذىب. فلقد يبدو للعٌن  يئًا كلو أاننية، ال يلمح اؼبريب
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للغًنية، ولكن ىذا ؿبض خطأ، فيننا نبلحظ أنو يف وقت اللعب كثًنًا ما 
ينسى أاننيتو فًنضى دبكاف ثوي صغًن، ونبلحظ أنو وبمي الضعيف، 
ويتوذل الصغًن ابغبماية. ىذه اػبصائص اليت تؤىلو للدخوؿ يف اجملتم ، أو 

إف تكن موجودة فيو و  Self- Subordinationما يسمى ابالنكليزية 
مسترتة مغطاة، وهبب أف تشج ، وىي الباب الذي منو ينفذ اؼبريب إذل 
نفس الطفل ليقـو خلقو. وىناؾ  يء آخر قد تغطي عليو حركة الطفل 
وصياحو ونبجيتو. وىو حاجتو للحب. وأنو يف حاجة إذل استدامة ذلك 
اغبب ويبكننا استغبلؿ تلك اغباجة فيو لتحويل السرور الكاذب الذي 

لو من ؾبرد ربقيق الرغبات إذل سرور حقيقي ينالو من احملبة اليت ينشدىا. ينا
وىناؾ  يء آخر يستتب  اغبب. وىو أنو يقلد الذين وببهم ويريد أف 
يكوف مثلهم. وبتعبًن آخر هبب أف يفطم الطفل من "السرور الغشيم" 
الذي ىو يف ابيعتو بتحويلو لسرور حقيقي ان ئ من هتذيب غريزتو 

اعية، وسرور آخر ان ئ من إعطائو حب والذي يشعره ابلثقة االجتم
وهبعلو يف جو من اغبرية يؤمن فيو بقيمة نفسو، أو أبف اغبب موجو إذل 
فضائل تلك النفس أكثر من توجيهو إذل ذاهتا. يؤمن هبذا كلما امتدحناه 
على الفعل اغبسن، ودل نتواف يف مؤاخذتو على اإلساءة. على  رط أف 

اخذة ابإلر اد. وأف ال تتعرض غبريتو وعلى  رط أف ال هتدـ تقرتف اؼبؤ 
ابيعتو الفنية. مثاؿ ذلك: إذا رأينا افبًل يرسم على اغبائط، ال هبب أف 
نعاقبو لذلك. بل علينا أف نقوؿ لو الرسم نفسو  يء صبيل، ولكن الرسم 
على اغبائط خطأ، ٍب نعطيو ورقة لًنسم فيها، فيذا رسم  يئًا قلنا لو 

افو" ما أصبل الرسم! ويبكن معاعبة اػبطأ دبا يدعى "التسامي" التحوؿ "بر 
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إذل  يء انف  بدؿ الشيء الذي ال جدوى منو، مثاؿ ذلك إذا رأينا الطفل 
وباوؿ إحراؽ  يء بعود ثقاب، جعلناه يوقد  يئًا ربت مبلحظتنا بعود 
أو ثقاب، لنريو كيف يبكن بعود الثقاب أف يكوف أداة وقوة انفعة تغًن 

تدفئ بدؿ أف ربرؽ وتضًن. ولكن أال لبيفو من النار؟ نعم التخويف ىنا 
، واػبوؼ ىو يف تلك اغباؿ السبيل الوحيد لردعو عن  انف  بل الـز

 ارتكاب ما يبكن أف يكوف منو خطر على حياتو.

 انهؼب فً حٍاة انطفم

ال يسمى اللعب لعبًا حأل يكوف ساراً، وال يكوف سارًا حأل يكوف 
النفعاالت أو ؿبققًا ألغراض غريزة ما. ولقد ذكران سابقًا أف للغرائز  ـبرجاً 

اليت تسيطر على الطفل ىي "غريزة الذات" و"اعبنس" "واجملتم " ، فغريزة 
الذات ذبد ـبرجًا يف اللعب الذي يشعر الطفل فيو بشيء من السيادة، 

ر. وغريزة اعبنس ذبد ـبرجًا يف العمل الذي يستدعي اػبلق واالبتكا
والغريزة االجتماعية ذبد ربقيقاً يف اللعب الذي يكوف فيو الطفل م  آخرين 

 ويشعر فيو أنو خاض  غبكم اعبماعة.
ويبكن االستدالؿ من اختيار الطفل لنوع اللعب على نزعة الطفل 
السيطرة عليو فليرتؾ لو االختيار حأل يتيسر السرور اؼبنشود. وؼبا كاف 

وعو الشعور ابؼبقدرة على إحداث  يء ما الغرض من اللعب مهما كاف ن
يشعر الطفل بقيمتو الذاتية، فمن الواجب أف ال يتدخل الكبار يف لعب 
األافاؿ، إال دبا يقتضيو األ راؼ، وعليهم الثناء والتشجي  يف الوقت 
اؼبناسب. وال يدلنا من كلمة يف اللعب الذي لو صبغة اجتماعية فعلى 
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فيما بينهم، حأل يشعر الطفل وىو يتنازؿ عنها  األافاؿ أف يتناوبوا الزعامة
لغًنه ،إنو خاض  غبكم اعبماعة حينا، وقائد للجماعة حينا، وهبب أف 
يصًن ذلك ابيعيًا فيو فيعتاده وال هبادؿ فيو. وىذا إعداد صبيل للحياة، 
فينو ينبو الغريزة االجتماعية، ويبٌن قيمة العمل االجتماعي وقيمة اغبكم يف 

والطاعة يف غًن تذمر، ومن فوائد اللعب يف الطفل أنو يعلم غًن تعسف 
اؼبهارة، وينمي الذكاء، وأخًنًا وىو يف نظري من أىم فوائده، من حيث أف 
اللعب ضرب من العمل. فالناس يبلوف العمل وىم كبار ألنو ليس مقرتانً 

 دل يقرتف"يف حياهتم ابللعب. فيذا اقرتنت فكرة العمل أبنو لعب مثمر سار 
 ."العمل ابلسآمة أبداً 

ولقد اتضح أف الكبار الذين يكرىوف عملهم ويسأمونو إمبا يفعلوف 
 ذلك لؤلسباب انآتية:

دل هبد الرجل وىو افل تنفسًا يف اللعب فكبحت غرائزه ودل ذبد  "2"
 ـبرجاً.

اليت يعرب هبا عن سبيل اللعب عن  "اؼبادة"دل يعط الرجل وىو افل  "0"
 تنمو وتزدىر.نزعاتو الطبيعية، ل

دل يعط الرجل وىو افل فرصة اختيار نوع اللعب الذي يوافقو ويسره  "3"
 ويناسب ابيعتو.

 انجُس فً حٍاة انطفم 

الطفل يولد ومعو غريزة اعبنس، ولكن مظاىرىا ومعانيها زبتلف 
عنهما يف البلوغ. وقد اختلفت مدارس السيكولوجيا اختبلفًا جوىراًي يف 
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تقدير مسألة اعبنس عند الطفل. فيف فرويد يعطيها أنبية ابلغة ..أما 
تبلمذتو فبل ينكروف وجود ىذه الغريزة ولكنهم ال يعلقوف عليها األنبية 
اليت يعلقها فرويد. ومهما يكن من األمر فيف ىناؾ من مظاىر وجود ىذه 

اتو الغريزة ما ال جداؿ فيو. فيف من الواضح جدًا أف جسد الطفل وملذ
 اغبسية نبا من اؼببدأ موضوع اىتماـ الطفل.

بيديو. وبينما يتحسس  فيف الطفل ال يفتأ يعرض جسده ويتحسسو
ىذه اؼبنااق يف  بو استكشاؼ يتبٌن لو أف منها ما يلذ ومنها ما يؤدل. 
فيتضح لو مثبًل أف ىناؾ لذة يف ربسس أعضاء التناسل والشرج، ولذة 
خاصة تتعلق ابلفم، وأف ىناؾ أؼباً فيما ىبتص ابلعٌن فيزاوؿ ما وبدث اللذة 

ف اللذة اليت حوؿ أعضاء ويتجنب ما وبدث األدل، وهبب أف يفهم أ
التناسل والشرج ىي لذة جنسية. ولكنها عند الطفل ال تتعدى اللذة 
اغبسية. وما دامت ىي اللذة ابيعية، أي أف ىذه اؼبنااق ال هتيج ابللمس 
وال تستثار بسوء االستعماؿ، فبل خوؼ من وجودىا. فعلى اؼبريب أف ال 

ضاء التناسل. فكل ما يضرب الطفل حٌن يراه يتعرى، أو حٌن يلمس أع
عليو أف يضمن وجود ىذه اؼبنااق نظيفة وخالية من اؼبهيجات "كديداف 
الشرج" وعليو أف يضمن أنو ليست ىناؾ خادمة أو مربية هتيج ىذه 
اؼبنااق دبنشفة جافة جدًا. وعليو أف ينبو الطفل إذل أف تلك اؼبنااق 

وعليو أف ال هبعل  "خاصة" بو وحده وأنو ليس من البلئق أف يريها للناس.
الطفل يفهم أف تلك اؼبنااق زبتلف عن أجزاء اعبسم األخرى إال يف أهنا 

أما من جهة الفم والشفاه، فبل هبب بتاات أف يقبل الطفل يف  "خاصة"
الشفاه، ويتعلم الطفل أف يتجنب ىو تقبيل أحد يف  فتو، وحبذا لو تعلم 
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 انحية الغًن.أف يتجنب التقبيل على األافاؿ من انحيتو ومن 

ومن مظاىر الغريزة اعبنسية، أسئلة الطفل اعبنسية اليت يوجهها 
لوالديو. ومن قواعد الرتبية السيكولوجية اغبديثة أف تلك األسئلة هبب 
اإلجابة عليها. بل أكثر من ذلك هبب أف تكوف اإلجابة عليها بصرب 

سئلة واستفاضة حأل نضمن كثرة تكرارىا. ولكن كيف قبيب على ىذه األ
اغبرجة. وىي تتضمن أسئلة عن اؼبيبلد أو أسئلة عن اؼبسألة اعبنسية إذا 
رآىا الطفل ذبري بٌن حيواانت اؼبنزؿ كالكبلب والدجاج. هبب أف هباب 
على تلك األسئلة كأهنا أ ياء عادية يرد عليها كما يرد على األسئلة 

وبيط هبا  الذي "اػبفاء"األخرى. بذلك يتنحى عن العبلقة اعبنسية عنصر 
دائمًا والذي يلصقها فيما بعد ابعبرائم، والذنوب. وهبعل الشباف يتكلموف 
عنها أو يستعملوف عنها نبساً. ال بل زاد على ذلك علماء سيكولوجية 
األافاؿ فقالوا هبب على األافاؿ الذكور واإلانث أف يستحموا يف ضباـ 

ؼبستقبل نوعًا من واحد حأل يعتادوا رؤية ىذه األجساـ، فبل يكتسي يف ا
الغموض أو الغرابة الداعية إذل التطل  والدىشة. ولكن ماذا نقوؿ ؽبم إذا 
سألوان عن اؼبسألة اعبنسية وىي ذبري بٌن حيوانٌن أبصرونبا؟ دباذا نفسر 
ما يبدو ؽبما من العنف يف ىذا العمل؟ إف علينا أف نقوؿ أف اغبيوانٌن 

ينبت منها ـبلوؽ  "بذرة"خاؿ وبباف بعضهما حبًا ينشغبلف بعنف يف إد
جديد. وأف ىذه البذرة تنموا يف بطن القطة أو الفرخة مثبًل، وإذا سأؿ عن  

 توض  هبذه الطريقة. "بذرة"كيفية ميبلد أختو أو أخيو قلنا أنو ينبت من 
ولكن على األافاؿ أال يناموا مطلقًا يف أحضاف الوالدين وأف ال يروا 

األافاؿ الفقراء الذين يناموف يف أحضاف  العملية اعبنسية. فقد ثبت أف
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والديهم بسبب الفقر، عندما يروف العملية اعبنسية يرتصبوهنا يف خياؽبم 
الصغر كأهنا صراع يعقبو انتصار وسرور، أو تعذيب يلـز إلحداث الفرح 
الذي يليو. فيشب ويف نفسو فكرة خاصة عن التعذيب ووجوبو، فيأخذ 

و السادية وأتخذ األنثى اعبانب السالب منو الصيب اعبانب اؼبوجب منو وى
 وىو قبوؿ التعذيب وىو اؼبازوكية.

ولقد زاد على ذلك بعض الباحثٌن يف ىذا الباب فقالوا إف العادة 
السرية اليت ليست غًن "تعذيب ذاٌب" ىي نوع من "السادية" وقد يكوف 

 من أسباب مبيت األافاؿ يف أحضاف والديهم.
د يغار من أبيو، وقد يكرىو إذا رأى بعينو ما وفوؽ ذلك فيف الطفل ق

بٌن األب والوالدة، فيين أعرؼ افبًل مدلبًل كانت الزوجة تستبقيو يف سرير 
 الزوجية، فكاف يقوؿ ألمو مشًناً إذل أبيو "اخرجي ىذا الرجل من ىنا".

 نًارا ٌفسذ األطفال ؟

إف علم النفس قد خطا خطوات واسعة يف تفسًن ىذا اؼبوضوع. 
لواق  أف انآابء أنفسهم ال يتعمدوف إفساد أافاؽبم. بل ىم على األصح وا

ال يعلموف ؼباذا يفسد ىؤالء األافاؿ. ولو أهنم علموا لتجنبوا ما يؤدي إذل 
ىذا. إهنم ليواجهوف أمرًا عجيبًا عليهم حٌن تتضح ؽبم نتيجة سوء تربيتهم 

النهاية إذل  ألافاؽبم. إذ تتضح فجأة كنتيجة ألخطاء متسلسلة تصل يف
درجة حاظبة. ومادامت الوقاية خًناً من العبلج فيننا نعتقد أف اؼبربٌن الذين 
يعلموف  يئًا عن كيفية تطرؽ الفساد إذل نفوس األافاؿ. سيعملوف ببل 

  ك على ذبنب اؼبزالق اليت وق  فيها الكثًنوف..
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ومن العجيب أف أسباب الفساد كثًنًا ما تكوف يف نفوس اؼبربٌن 
 سهم. فهم يعكسوهنا على أافاؽبم بغًن أف يعلموا..أنف

 الفساد يف األافاؿ نوعاف:
 Unsublimatedمسترت. يبدو للعٌن كأنو فضيلة. ويدعى ابإلقبليزية  "2"

expression type .أي النوع التعبًني الذي دل يتسامى بو 
أما  Infantile repressed typeظاىر: وىو الطراز "اؼبكبوت"  "0"

األوؿ فينشأ من مبو غريزٌب الذات واعبنس مبوًا مبا رًا على النوع 
 حساب غريزة اجملتم . وبعبارة أخرى يكوف الطفل نبجياً صغًناً.

على أف ىذا الطراز من األافاؿ قد يكرب ويصًن  خصًا عملياً 
انجحاً، فينو قد ينمو ابيعيًا ببل كبت ويكوف قوي اػبلق غًن متعرض 

 لقلقلة عصبية. 
التجارية يف حاجة ؼبثل ىذا النوع، ولكنو ىبلق لذلك أنواعاً  واألمم

من اجملرمٌن والعاالٌن والكساذل. إذا كانت غريزة اجملتم  قد أنبل 
 االلتفات إليها إنباالً كبًناً.

الطفل اؼبكبوت: ىذا الطراز من الطفل يكوف معرضًا يف الرتبية ألحواؿ  "0"
من الضغط تتناوب م  أحواؿ من الرتاخي والتساىل والغالب أف الوالدين 
ذاهتما تعرضا يف افولتيهما ؽبذا النوع من الرتبية وقد يكوان ذاقا نوعًا من 

ا ذاقاه منو. فيبيحاف اغبرماف دل ينسياه يف كربنبا فأحبا أف هبنبا أافاؽبما م
ؽبما  يئًا من اغبرية، وخباصة فيما يتعلق ابؼبادايت، وقد يتطرفاف فوؽ 

فيما يبنحاف من اغبرية والتساىل  Over Compensationالتعويض
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،فيذا دل يكن ما أصاب الوالدين ابلغًا مؤداًي إذل الكبت والنيوروز، فقد 
ذي ذكرانه، ولكن النوع الذي تؤدي تلك اغبرية اؼبادية إذل النوع األوؿ ال

هبيء على يدي والدين عندنبا  -أي الفساد اغبقيقي-كبن بصدده 
العادل، مظاىر الكتب العصيب فمن تلك اؼبظاىر اتصافهما ابلسخط على 

والتفكًن يف خطط جديدة إلصبلحو. ولكنهما ال يفعبلف أكثر من أف 
ر اغبماسة يتكلما فيف مواجهة اغبقائق الصارمة تكوف قد بردت ان

فيهما ودل ترتؾ غًن دخاف الكبلـ. ونبا يؤمناف ابلتقاليد يف بواانهما 
ووبارابهنا يف الظاىر. ونبا كذلك متطلباف العطف احملبة وينشداهنا. 
ومن مظاىر القلقلة العصبية االتصاؼ ابلنظافة اؼبتطرفة والنظاـ 

ألدل، اؼبطلق. على أف نشداف احملبة عندنبا، يكوف بطريق التظاىر اب
وادعاء اؼبرض الستثارة الشفقة. وإذا أحبا دل يبلغ اغبب عندنبا عمقاً 
حقيقيًا وعاافة اعبنس عندنبا فاترة. وظاىرنبا الغًنة. وابانهما 
األاننية، ونبا يطبقاف كل ىذا على الطفل فلننظر ماذا يصنعاف. 

 ومادمنا نعرؼ أف األـ ىي كل  يء، فلنتكلم عن األـ.
على الطفل وتتحكم فيو بدموعها أو بتهديده أبهنا  تلك األـ تسيطر

"لن رببو" أو أهنا ستمرض أو سبوت إذا دل يستم  إذل نصائحها. ويف الواق  
تريد أف تطبعو بطابعها، أو سبحو  خصيتو لتجعلو على غرارىا، فكل ما 

 يعملو خطأ. وال هبوز وىكذا.. فيصل الكبت عنده إذل آخر مراحلو.

فعل ذلك، أي بينما تسيطر تصًن خادمة للطفل على أهنا بينما ت
وعبدة لو تقضي أقل حوائجو وتسهر على راحتو. فيشعر  عورًا كاذابً 
أبنبيتو وقيمتو. ويزيد ىذا الشعور الكاذب أهنا تداف  عنو أماـ الغرابء وال 
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تقبل فيو نقدًا وال ذبروباً. وىو كلما أااعها واتب  ما تشًن بو. سبتدحو 
ل عظيم. فيصًن يف رأي ىادفيلد ال يعرؼ "إف كاف دودة أـ وتقوؿ أنو اف

 إؽباً".
وإليك صورة من ىذا الطفل يف سن اػبامسة. افل كبيف البنية 
يشكو من علة يف الصدر أو اؼبعدة. وقد أخذت اؼبخاوؼ تسورل عليو 
وىو آية يف النظافة ؾبتهد يف ذبنب ما يفسد أانقتو. عليو سيماء اعبد 

يستثار ألقل نقد أو سخرية. يلجأ إذل دموعو بسرعة. وإذا واؽبدوء. ولكنو 
لعب تطلب مركزًا رئيسيًا من رفاقو. فيذا دل يستطعو عاد إذل اؼبنزؿ  اكياً 
ألمو اليت تفهمو أنو "أعلى وأحسن من ىؤالء" والعربة من تلك الصورة إف 
 الطفل يتخذ مظهرين. مظهرًا كاذابً، ىبالف الصورة الباانة اؼبستقرة يف
نفسو. كأف تربيتو اليت تراوحت بٌن اريقتٌن ابعت ظاىرة بشيء. وابانو 
بشيء آخر. فبينما ظاىره اؽبدوء والنظافة، يكوف ابانو القسوة والسيطرة، 
والقذارة واػبسة. ومن العجيب أف األـ العصبية اليت فصلنا صورهتا سابقاً، 

الصنف الذي  وىي اليت تبدو يف حاجة إذل العطف فتطلبو، وتبادلو، ىي
هبتذب الرجاؿ. فهي اليت ينشدىا الرجل ويتزوجها. ؼبا فيها من العاافة 
اليت تتطلب اؼبشاركة، واغبب الذي ينشد صدى لو يف القلوب. أما الرجل 

 إذل العزوبة ألنو يبيل إذل العزلة.  -اؼبتصف ابلعصيب
فيذا تزوجت امرأة فبن ذكران برجل متزف سليم النفسية، فيف ميبلد 

فل ؽبما سيزيد الفروؽ السيكولوجية بينهما مدى واتساعاً. وىذا التباين ا
يف الطباع وبدث يف جو العائلة أتثًنًا بليغًا جدًا ويكوف عامبًل جديدًا يف 

 إفساد الطفل.
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وليكن معلومًا أنو ما من أـ أو أب يتعمد إفساد افلو، العلة أنو ال 
ىذه ىي خبلصة النصح يعلم ما ىو صان . واعبهل ىو أساس العلة. و 

 الواجبة االتباع:
هبب أف ذبد كل غرائز الطفل ـبارجها. ويستحسن أف يتسامى اؼبريب  -2

هبذه الغرائز. أي يعطيها اؼبخارج واؼبسالك اليت تعلو هبا وتتهذب 
 وترتف .

هبب أف يكوف اغبب اؼبتبادؿ بٌن الطفل والوالدين ابيعيًا غًن متطرؼ  -0
 وال عنيف.

يرى الطفل نفسو على حقيقتها، أي ال هبب أف تنسج حولو هبب أف  -3
 ىالة كاذبة من اجملد.

هبب أال يكوف الوالد "صديقو الوحيد" بل البد للطفل من رفاؽ  -4
 يلعب معهم وأيلفهم وأيلفونو على قدـ اؼبساواة.

إذا كاف الوالد يف ظمأ إذل احملبة والعطف، فليس عليو أف يتطلبهما من  -5
 الطفل.

هبب أف يفهم الولد سيكولوجية الوالد ، وأف يدرؾ أف الوالد يف عقلو  -6
الباان يقوؿ "إين أقببت ىذا الطفل" وأان سأتوذل اإلنفاؽ عليو 
وسأعاين ضرواًب من اغبرماف يف سبيل تربيتو ويف الوقت نفسو أين 
أحبو، فعليو مقابل ىذا أف يطيعين ااعة عمياء فالغرور يبلي على 

ان، بينما العقل الواعي يبلي العكس، يبلي على أمورًا قد العقل البا
تكوف تطرفا، وىي السهر على األوالد لدرجة اؼبذلة، واإلغراؽ يف 
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حرماف الوالد ليسعد األوالد، ولكن فكرة السيطرة اؼبقدسة يف العقل 
الباان ال سبوت وال تتبل ى. بل تظهر يف أحواؿ الغضب عندما 

 من النصائح أو األوامر. يعصي الطفل ما يعطى إليو
تلك السيطرة الباانية الغشيمة ىي اليت تدف  الوالد الستعماؿ 
العنف والتفوه أبلفاظ األمر والزجر.فما على الوالد حٌن يثور غضبو إال أف 
يتذكر تلك النصيحة األخًنة، أال وىي عدـ السماح للسيطرة والغرور 

وكذلك عدـ السماح للعقل  اؼبستقرين يف العقل الباان ابلظهور والتحكم،
الواعي ابلتطرؼ يف مبدئو من حيث جعل خدمة الوالد للطفل نوعًا من 

 العبودية، أو اغبب نوعاً من العشق.

قاؿ برانرد و: حذار أف تسيء إذل الطفل وأنت غاضب إف إىانة 
واحدة، وأنت يف تلك اغباؿ قد تشوه نفسيتو مدى اغبياة، بل أدبو وأنت 

 " الطباع.ىادئ رزين "ابرد

 سٍكىنىجٍت انًشاهقت 

تعريف: اؼبراىقة ىي اؼبرحلة من العمر بٌن البلوغ والنضج، وتقدر 
على اؼبتوسط بسب  سنوات والبلوغ ىو الوقت الذي يكوف فيو الشخص 
قادرًا على اإلتياف دبخلوؽ جديد. وىبتلف ميعاده حبسب اعبنس واؼبناخ 

البلوغ يف اؼبنااق اغبارة،  والذكاء وعوامل أخرى. فمن جهة اؼبناخ يبكر
ويبطئ يف اؼبنااق الباردة فقد ذكر أنسرتـو يف إحصائياتو عن البلوغ يف 

حدث البلوغ فيها يف السادسة  3522حالة من  622فنلندا أف حوؿ 
 حدث البلوغ فيها يف الثامنة عشرة. 295عشرة، ومن تلك اغباالت 
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سن التاسعة. وال يندر  بينما قد وبدث البلوغ يف اؼبنااق االستوائية يف
 ىذا يف مصر. وإمبا اؼبألوؼ أنو بٌن الثانية عشر والرابعة عشر.

وبينما يبكننا التحقق من البلوغ عند البنات بواسطة اغبيض فينو ال 
يبكن ابلضبط التحقق من بلوغ الصيب بغًن فحص اؼبين. على أننا أنخذ 

. فيمكننا أف نقوؿ ابػبصائص اعبنسية الثانوية كنمو الشعر وتغًن الصوت
 على العمـو أف الذكور يسبقوف اإلانث يف البلوغ دبا يقرب من السنة.

والبد من  رح عبلقة البلوغ ابلذكاء. فاألذكياء على العمـو يبكروف 
يف اؼبائة من البنات  48يف البلوغ وقد وجد ترماف يف كاليفورنيا أف 

لهاء وضعاؼ العقوؿ يف األذكياء أاتىن اغبيض قبل الثالثة عشرة ويبطئ الب
 البلوغ. والسبب يف ىذه الظاىرة البيولوجية دل يتحقق بعد.

 حغٍش انصىث

تغًن الصوت ميزة ظاىرة يف البلوغ عند الذكور أكثر من اإلانث فقد 
اتضح أف حباؿ الصوت يف الذكور يتضاعف اوؽبا. فيخشن الصوت 

ظن أف ىناؾ ويتقط  ويصعب التحكم فيو، وقد يصًن أجشًا غريبًا حأل ي
مرضًا ابغبنجرة. أما يف البنت فقد ال يكوف التغيًن ملحوظاً، وإف صار 

 خشناً أحيااًن، أو خارجاً عن اوع اإلرادة أحياانً أخرى..

ينمو كبل اعبنسٌن يف اغبجم عند البلوغ. ويبلغ ىذا  التغري يف احلجم:
 النمو أعلى درجاتو، ويسبق البنات الذكور يف الطوؿ واغبجم.

منا يف جهة السيكولوجية اوؿ األقداـ واأليدي واألنف بشكل ويه
خاص، فقد وبدث ىذا الطوؿ فجأة ويكوف ظاىرًا جدًا حبيث يكوف 
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موضوع مبلحظات جدية، وحبيث ىبجل البالغ أو البالغة من الظهور بو، 
وقد يعتقداف أف ىذا التطور يف اغبجم سيستمر إذل ما ال هناية ولكنو يف 

ر فيجب أف ىبرب هبذا، وقد يكرب األنف بشكل خاص حأل الواق  ال يستم
أف البالغ ليقف عند اؼبرآة مرارًا متأمبًل فيها خائفًا من مصًنىا! وخاصة إذا 
صحب مبوىا تغًنات جلدية يف الوجو واإلفراز الدىين فبا هبعل  كل 

 الوجو مضافاً لؤلنف ـبيفًا!
رى يف األوىاـ وىنا نصل إذل نقطة ىامة البد من ايضاحها، فقد ج

أف البلوغ فبكن أف وبدث معجزات يف التكوين. فليكن واضحًا أف ىذا 
خطأ، فيف البالغ الذي عنده استعداد للطوؿ يصًن اويبًل يف ىذه اؼبرحلة 
من العمر، وإذا كاف عنده استعداد للقصر فبل تنتظر أبدًا معجزة الطوؿ، 

 يء آخر.والطوؿ والقصر يتوقفاف على الوراثة أكثر من أي  

 حغٍشاث انشكم 

ال داعي لئلفاضة فيما ىو معلـو من أف البلوغ يعطي لكل جنس 
 كلو اػباص، فالبنت تنمو ثداؤىا ويعلو عنقها ويستدير، بينما الصيب 
تكرب عضبلتو وتنمو وتشتد، بينما يكرب فكو ليعطيو مظهر الذكورة 

 وىكذا..

مبو األعضاء الداخلية على اإلابلؽ. وال  ويصحب ىذا التغًنات
يفوتنا أف نذكر غدد العرؽ، فبل يضطرب انآابء إذا رأوا أيدي ابلغيهم 
وأرجلهم تندى ابلعرؽ الكثًن، أما اؼبخ واعبمجمة فهما ال ينمواف بعد 

 البلوغ، بل يكوانف قد بلغا أكرب حجم ؽبما عند البلوغ..
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 انًُاػت واأليشاض فً انبهىؽ

ناعة عند البلوغ يف ذروهتا حبيث تقل الوفيات وقد أثبتت تكوف اؼب
اإلحصائيات ذلك. على أف أمراضاً خاصة ربدث يف تلك اغبقبة من العمر 
وىي األنيميا والزعاؼ األنفي وخفقاف القلب واالضطراابت العصبية. على 
أنو ليس من الثابت إذل انآف إف كانت ىذه أمراضًا خاصة ابلبلوغ أو ىي 

ًا الستعدادات خاصة يف الطفولة على أف اغبوادث واإلصاابت كثًنة امتداد
اغبدوث يف البلوغ وذلك للحرية اليت يناؽبا البالغ حبكم انطبلقو من قيود 

 الطفولة.

 يخاوف انبهىؽ

ىناؾ نوعاف من اؼبخاوؼ. نوع يتعلق ابلنمو ونوع يتعلق ابلطوارئ 
وؿ فهو قسماف قسم يتعلق اعبنسية كاغبيض وإفراز اؼبين. أما عن النوع األ

إبحساس البالغ الذي أسرع يف النمو أف ىذا النمو قد تطرد ببل هناية 
وقسم يتعلق ابلبالغ الذي ينمو ببطء أنو قد ال ينمو النمو اؼبنتظر وىذه 
اؼبخاوؼ تسهل إزالتها، وإزالة االنفعاؿ النا ئ من أتثًنىا بشيء من 

ة من الطوارئ اعبنسية فيمكن إزالتها اإلفهاـ واإلقناع. أما اؼبخاوؼ اغبادث
إبعداد البالغ ؼبا سيحدث لو إعدادًا ابيعيًا ليس فيو  يء من التهويل وال 
اؼببالغة أي أنو ال هبب أف نفهم البنت أف اغبيض  يء غريب وهبب أف 
يفهم الطفل أف إفراز اؼبين عند البلوغ  يء عادي وبدث لكل من  ب 

ؼ قد ورثناىا عن اإلنساف األوؿ الذي  عن اوؽ الطفولة. وىذه اؼبخاو 
 كاف دائم اػبوؼ من "اجملهوؿ".
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أما من جهة الوالدين فبل هبب أف يعتقدا أف البلوغ مرحلة ؿبددة 
بل هبب أف يتأكدا سبامًا أهنا امتداد ابيعي للطفولة وأف  -قائمة بذاهتا

أف الطفولة يتقلص ظلها رويدًا فيحل مكاهنا البلوغ رويدًا. وهبب كذلك 
يفهم أف البلوغ ال يغًن الشخصية وال العقلية الشخصية الضعيفة ضعيفة 
من اؼببدأ، والغباء واضح من أولو: ويظهر أف االعتقاد اػباائ عند كثًنين 
أبنو يف البلوغ قد ربدث معجزة ما، ان ئ من الطريقة اليت كاف اإلنساف 

اغبياة االجتماعية األوؿ يتبعها يف إعداد البالغ لدور الرجولة والدخوؿ يف 
للقبيلة فقد اختلطت على األجياؿ مسألة اإلعداد االجتماعي ابلتعبًن 

 البيولوجي للصفة العضوية.

لقد يتضح أف افبًل غبيًا ربسنت صفة ذكائو عندما دخل اؼبدرسة  
كبل فينو ابؼبراجعة قد يتضح أنو إمبا وض  يف فرقة منو يف الغباء وكذلك 

ىو يف آخر الصفوؼ قد ينجح يف حرفتو اليت عندما ىبرج من اؼبدرسة و 
 احرتفها. فيتهم ابلذكاء. والواق  أف اغبرفة توافق مزاجو ولذلك وفق فيها.

 حفالث االَساٌ األول احخفاء بانبهىؽ

بٌن قبائل اؼبتوحشٌن عادات تدؿ أبلغ داللة على أنبية البلوغ يف 
لوغ الصيب احتفاءاً نظر اإلنساف األوؿ: من تلك العادات احتفاء القبيلة بب

خطًنًا مقدساً. ويبدو أف ىذا أوؿ خطوات التعليم اؼبنظم لئلنساف على 
 اإلابلؽ.

وتلك اؼبرحلة الوحيدة كانت مسحوبة ابلتعذيب واإلىانة والدرس 
 القاسي، ومصحوبة دبا قد يبدو لنا انآف كمظاىر خارجة عن األدب.
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وبرفاقو، ففي تلك  فمن اؼبعلـو أف الصيب لغاية البلوغ متعلق ابألـ
اؼبرحلة ينتقل الصيب سبامًا إذل الوالد والقبيلة. والفرؽ بيننا وبٌن ذلك 
العهد، أننا ال نعد البلوغ مرحلة الرجولة، بينما القبيلة كانت تعد الصيب 
البالغ رجبًل، وتعده للحرب والكفاح والزواج، ولكل ما يتعلق أبحواؿ 

عداد  يئًا ابلغ األنبية ولذلك كانت القبيلة. وكانت القبيلة ربسب ىذا اإل
ذبعلو أ د ما يكوف روعة وإدىا اً. ولكي تكوف الدىشة أًب والدروس 
أقسى، كاف اإلر اد يوكل لغًن األب. حأل ال يكوف ىناؾ حناف وال ؿباابة. 
وكاف جزاء اؼبخالفة العقاب ابؼبوت أحيااًن. والعادات زبتلف يف التفاصيل 

ها تتفق يف التعذيب والتعود على احتماؿ اؼبكاره. بٌن قبيلة وأخرى. ولكن
فقد وبرؽ الصيب ابلنار. وأحيااًن يضرب على فكو حأل يق  سن من 
أسنانو. والويل لو إذا  كا وأتوه. ومن العادات الشائعة أف وببس الصيب 
يف مكاف منفرد بضعة أايـ، يتواله فيها ابإلر اد رجل أو اثناف، يعلمانو 

قوانٌن القبيلة وواجبات الرجل يف اغبرب والسلم. ومن أسرار الزواج، و 
تلك العادات أف يبدي الصيب بطريقة من الطرؽ أنو خرج سبامًا عن دائرة 

 األـ والصغار صبيعًا.

واؼبهم يف كل ىذا أف يفهم البالغ أنو قد أنبت ما بينو وبٌن حياة 
الغ حأل الطفولة واللعب. ومن العادات الشائعة أيضًا أف يصبغ وجو الب

تعطيو ىذه الصبغة مظهرًا ـبيفًا هبعلو يعتقد أنو قد انتقل إذل حياة الرجولة 
حقاً. واؼبفهـو من ىذا أنو ال ينتقل إذل "القبيلة" إال البالغ الذي علم 
األسرار والقوانٌن، وأثبت أنو جدير أبف يكوف رجبًل خليقًا ابلقبيلة خليقاً 

عن قومو وعشًنتو. ودبجرد أف يعلم  أبف ىبرج إذل اغبرب وأف وبسن الدفاع
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البالغ األسرار وينتسب إذل األفراد اؼبعدودين يف قومو عليو أف يتزوج. 
 فيتزوج ما  اء لو ويتفنن يف ارتداء ما هبذب النساء إليو.

أما تلقٌن األسرار للنساء فيختلف قليبًل. ولكن الشائ  أف رببس 
يف أثناء ذلك يلقن أسرار الفتاة يف منزؿ منعزؿ ستة أ هر ال تربحو، و 

الزواج وتعلم اغبياكة والغزؿ والطبخ وغًن ذلك من واجبات الزوجية. 
وكثًنًا ما تكلف ابلصياـ. وعندما يتم تلقينها يوض  عليها مبلءة بيضاء، ٍب 
زبرج منها يف الصباح، ويصاحبها أىلها إذل اػبارج، وىذا ما يباثل عندان 

لبنت وتصحب أمها ىنا وىناؾ وتسمى اغبفبلت التعارفية عندما تكرب ا
وال يزاؿ ىذا "اػبروج"  ائعًا يف ببلد  Coming out partyابإلنكليزية 

 أوروبية وأمريكية كثًنة.
وعندما تنتهي تلك اغبفبلت الرظبية اؼبقدسة، تكوف البنت يف عرؼ 

 اعبمي  "امرأة" ويتقدـ اػبطاب ػبطبتها.

بالغة يف القبيلة لنبٌن أنبيتها يف ذكران ىذه اؼبرحلة يف حياة البالغ وال
نظر اإلنساف األوؿ. ولنستخلص منها كذلك بعض مبلحظات تفيدان يف 
حبثنا التارل. فيمبا كبن على أثر اإلنساف األوؿ نسًن بدوف أف نعلم. وإف كنا 
نبدؿ ونغًن حأل كبسب أننا ابتدعنا  يئًا جديدًا. فالنقطة األوذل تتضح من 

حضن العائلة. والثاين أف البالغ صار يف عداد الذين  من "االنفصاؿ"أنبية 
عليهم أف يكسبوا عيشهم أبنفسهم وانو أخذ يف بناء مستقبلو وابحرتاؼ 
عملو. والثالث أف صار انضجًا جنسيًا وإف عليو أف يعمل على انتشار 
النسل. والراب  أنو لقن األسرار اليت ذبعل لو رأاًي يف الوجود وتبصره 



 22 

  واغبياة واؼبوت.أبحواؿ العادل

 وفيم يلي سنتكلم عن اؼبعاين السيكولوجية للبلوغ:

 انفطاو انسٍكىنىجً 

من بدء اػبليقة عرفت اغباجة إذل اغبافز الذي يدف  اإلنساف بٌن 
 الثانية والعشرين إذل االنفصاؿ واالستقبلؿ.

فيذا كاف ىناؾ فطاـ للطفل، فطاـ جسدي عن الرضاعة، فبلبد 
يكولوجي. فطاـ عقلي عاافي. ويف كلتا اغبالتٌن يستلـز للبالغ من فطاـ س

ذلك الفطاـ تبديبًل يف النظاـ والعادات. ومن ىنا منشأ االضطراب يف 
العوااف والسلوؾ. فيف ذلك وبدث دائماً كلما آف لئلنساف أف يغًن عادة 
ويكوف أخرى. وذلك ظاىر ابألخص يف الفطاـ السيكولوجي فينو البد من 

البالغ، وكذلك عادات والديو وأىلو ورفاقو ابلنسبة لو، وفوؽ تغيًن عادات 
بل  -كما يف الفطاـ اعبسدي للطفل-ذلك فليست ىناؾ عادة واحدة 

عادات كثًنة تقتضي التغيًن وقد يدعو ذلك الزباذ وسائل مضادة سبامًا ؼبا 
ألفو الطفل. ومن ذلك يتضح أنبية القياـ بذلك الفطاـ السيكولوجي. 

ًا أف ىذا الفطاـ ال يعين ترؾ الوكر العائلي فحسب. فكم فليكن واضح
من الناس قد تركوا الوكر العائلي وظلوا معلقٌن بو اوؿ اغبياة. أي أهنم 

 نزحوا عنو ابعبسم فقط.
وليس معىن ىذا الفطاـ. اؼبصحوب ابالستقبلؿ والنزعة اغبرة، التمرد 

أف فطموا فطامًا  والثورة والغرور والوقاحة: إف الذين كاف من سوء حظهم
سيكولوجيًا انقصاً. فساروا واستهرتوا وتوقحوا. دل يفطموا مطلقًا بل ىم 
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أافاؿ كبار. أافاؿ كبار دل ينفصلوا عاافيًا ودل يستقلوا فكراًي وال اجتماعياً 
، ولكي يكوف الفطاـ اتماً، هبب أف يتحرر اؼبراىق إبحساساتو أواًل، بغًن 

 يود األوذل.ميل وال حنٌن إذل الرجوع للق
ومن األسف أف تربية اؼبراىق قد وقعت على كاىلو وكاىل أىلو ولو 

 فيها نصيب كبًن.
والسبب يف ذلك أف حاجات القبيلة واإلنساف األوؿ كانت تقتضي 

 إعداد الصيب بسرعة لدور الرجولة.

تلك اغباجات كانت دواعي اغبرب والكفاح، دل يكن ىناؾ أماف وال 
، وعلى ىذا  استقرار، فكاف على ال قبيلة أف تعد رجاؽبا للدفاع واؽبجـو

كانت القبيلة كلها تشرتؾ يف ذلك اإلعداد ألنو يف صاغبها، أما يف عهدان 
اغباضر فقد صران يف حالة نسبية من األماف، فلم يعد ىناؾ حاجة لذلك 
اإلعداد اؼببكر، ولذلك أنبل ذلك االحتفاء الفخم ابؼبراىقة وترؾ 

لدور للمراىق نفسو ولوالديو وأىلو، ولذلك صارت ابلتدريج أمر ذلك ا
اؼبسألة معقدة صعبة. ومفتاح اؼبسألة يف أف تغًن العادات اليت أ ران إليها 
سابقاً، يقتضي أف يتعلم اؼبراىق كيف يدع ما اعتاد أف يقبض عليو 

 ويتمسك بو بشدة.
إف الطفل ال يرتؾ الكرة اليت يف يده إال مرغماً، وبعد أف يبكي 

ضب، فما ابلنا ابؼبراىق الذي اعتاد ىذا الشيء أو ذاؾ وعليو أف يرتؾ ويغ
ما اعتاد عليو وأف يتعلم كيف يرتؾ، كيف يرتؾ الطفولة دببلعبها ومراتعها 
بكل ظروفها وأحواؽبا، وعليو فوؽ ذلك بعد أف يرتؾ أف ال يشعر حبنٌن إذل 
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 .Homesickالرجوع وىو ما يعرب عنو ابإلنكليزية بكلمة 

اتضح لكثًن من الباحثٌن يف علم النفس أف من أىم أسباب  وقد
ضعف الشخصية عدـ قدرة اؼبراىق على االنسجاـ م  اعبو احمليط بو نظراً 
الستمرار ذلك اغبنٌن إذل القيود األوذل، وتلك القيود األوذل فيها أ ياء 
تغري ابلرجوع إليها، كحضن الوالدين، وضبايتهما، واؼبسكن السهل، 

الذي ال غناء فيو، وىكذا.. ولكنو قد آف للمراىق الذي يبشي  والغذاء
إذل الرجولة أف ينسى ذلك اغبضن، وعليو أف يدبر لنفسو اؼبسكن 

 والغذاء، وعليو ابالختصار أف يكوف قادراً على تدبًن أموره بنفسو.
هبب أف يكوف فطاـ الطفل عن الرضاعة تدرهبيًا فكذلك هبب  وكما

أف يكوف فطامو العاافي والعقلي تدرهبيًا كذلك. ويبكن بدء ىذه العملية 
منذ الطفولة األوذل، يبكن إعداد الرضي  غبالة البالغ، وال سبيل إذل ذلك 
إال أف يفهم الوالداف أف النمو العقلي وإف دل يكن منظورًا فهو حادث، 
فيذا كانت قدـ الصيب تضيق ابغبذاء كلما  ب، وهبب تغيًنىا، فكذلك 
هبب مراجعة العادات والعوااف واالنفعاالت وجعلها مطابقة ؼبراحل 
العمر، مثاؿ ذلك أف يتعلم الطفل مبكرًا كيف يرتدي ثيابو بنفسو، وكيف 
يبشي يف الطريق غًن معتمد على أحد، وكيف يدخل فرا و وحده بغًن 

ليد الوالدة لتبقى جبواره وتسوي ذلك الفراش ويتعلم كيف يتخلى انتظار 
عما يطلب مطيعًا ببل غضب وال أتفف، وكل مشاكل اؼبراىقة ىي يف 
الواق  مشاكل ان ئة من سوء إعداد الطفل لتلك اؼبرحلة، وأ د اؼبشاكل 
تعقيدًا وبدث حٌن يواجو اؼبراىق فجأة ذلك التغيًن اؼبطلوب منو يف حياتو 

يدة، فكل االضطراابت النفسية والعصبية منشؤىا تلك اؼبفاجأة اعبد
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اؼبرتتبة على سوء اإلعداد، والعيب يف ذلك يق  على األـ أكثر فبا يق  
على األب، فاألـ ىي اليت تتمسك ابلسيطرة على ابنها، وىي اليت أتىب أف 
تنتزعو من حضنها، ومن ذلك سر "القفشات" عن اغبماة، سيكولوجية 

تتوقف على سبسك األـ ابلسيطرة على ابنها، وقد يكوف لؤلـ بعض اغبماة 
العذر؟ وخباصة األـ اغبديثة، فيف األـ القديبة اليت كانت تنجب من األوالد 
عددًا غًن ؿبدود تظل تؤدي وظيفتها لسن متأخر، أما األـ اعبديدة اليت 
 ربدد نسلها فما تكاد تصل إذل سن خاص حأل تشعر أبف أوالدىا الذين
ربتهم وتعبت يف السهر عليهم سيمضوف عن بيتها، وسيتقلص ظل 
سيطرهتا عليهم، فيشق عليها ىذا فبدوف أف تفكر وترتوى تتمسك خبياؽبا 
الذاىب وسيطرهتا اؼبفلتة. وما أ بو ىذا بتاجر يرى حانوتو أغلق.! أو 
ابيب يرى عيادتو قد ذىبت من يديو.! وزايدة على ذلك فاألـ قد 

ؤل فراغ حياهتا بذلك العمل وىو تربية الولد. فيذا صارت اعتادت أف سب
حياهتا خالية من ذلك زاد الكرب ضعفٌن. على أف األـ قد تبالغ يف 
السيطرة حأل لقد ضربت األمثاؿ عن أمهات استبقوا أوالدىم عزااًب حأل 
 ابوا وىم كذلك بغًن زواج. وذكرت الدكتورة ىولنجويرث أف امرأة 

أنو من  روط اؼبًناث أف يذىب ابنها بعيدًا عن ا رتات يف وصيتها 
زوجتو ليتمت  ابلثروة وحده! وأصرت كذلك أف يدفن ابنها بعد موتو 

 ابلقرب منها.

وقد فسر الفرويديوف العبلقة بٌن األـ وابنها أهنا عبلقة جنسية. وال  
 حاجة بنا إذل ؽبذا التفسًن بتااتً. فينو يكفينا أف األـ مصدر اغبناف والدؼء
والراحة والغذاء، ويكفي ىذا تفسًنًا لسر تتعلق االبن أبمو. وحظ البنت 



 52 

يف ىذا كالولد. وما يصيب الولد يف الفطاـ السيكولوجي الناقص يصيب 
 البنت سواء بسواء. 

وأخًنًا ما ىي عبلمات الفطاـ السيكولوجي الناقص؟ أوؿ تلك 
ًا من ذوي األمر. العبلمات، أف يطلب اؼبراىق عطفًا خاصًا وتقديرًا خاصب

فيذا دل يصبو، غضب، أو ترؾ العمل، أو  عر ابالضطهاد وأغلب الشباف 
الذين دل يفلحوا يف أعماؽبم خابوا ألهنم تطلبوا من وذل األمر ما كانوا هبدوف 
من الوالدين فلم هبدوا، فرتكوا العمل، أو قصروا فيو وخابوا من العبلمات 

اإلخفاؽ يف الزواج. فيف الشخص  الدالة على نقص الفطاـ السيكولوجي،
ىنا يطلب من الثاين أف يكوف لو أاًب أو أمًا. أو يطلب منو أف يدهلل وىبدمو 
ويعابثو. أو ينتظر منو أف يتصرؼ يف كل  يء. إذا تعود يف منزؿ الوالدين 

 أف يدع ؽبما كل  يء.
ومن العبلمات الدالة على سوء ذلك الفطاـ أيضًا أف يكرب االبن 

يسكن إما قرب منزؿ الوالدين أو على األقل يف اؼبنطقة اليت ويشب، ف
 يسكنوهنا. ومن العبلمات كذلك أف يتزوج الشخص دبن يكربه سنًا.

وعلى كل حاؿ فالفرؽ بٌن اؼبفطـو وغًن اؼبفطـو سيكولوجيًا أف 
األوؿ إذا ظفر دبحبة ورل األمر عد ذلك  يئًا ابيعيًا. وإذا دل يظفر بو دل 

ًناً. خببلؼ الثاين فهو ينظر لذلك كأنو أمر خطًن وقد يؤثر هبزع لذلك كث
 يف ؾبرى حياتو سبامًا.

ولقد بينا لزـو ذلك الفطاـ وقلنا أنو واجب للتوازف بٌن الشخص 
والوسط اعبديد وقلنا أنو واجب يف تلك اؼبرحلة حأل إذا فرض أنو إذا 
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 مات األب مبكراً، دل هبد االبن نفسو عاجزاً كليبًل. 

وىناؾ سبب آخر بيولوجي: ذلك أف القانوف البيولوجي للفروؽ 
الفردية تقتضي أف وبدث ذلك الفطاـ. إذ أنو من الثابت أف األب واالبن 
مهما تشاهبا، ىبتلفاف يف األذواؽ واؼبشارب اختبلؼ جيل عن جيل. وأف 
على اعبيل اعبديد أف يستقل بذاتو ومعتقداتو وأفكاره وعاداتو فعليو أف 

ر من قيود القدًن ليكوف لو ذوؽ جديد ورأى جديد ومذىب يف اغبياة يتحر 
 جديد.

وال هبب أف يفهم من قورل أين أرى سباـ االنفصاؿ بٌن انآابء واألبناء. 
أف ىذا ال يبكن وال هبوز. وإمبا الذي أعنيو أف تبقى الصلة بٌن الشاب 

اـ للوالدين ووالديو، بعد اؼبراىقة صلة الذكرى ؼبكاف عزيز، وصلة االحرت 
اللذين ربياه صغًناً. وصلة اؼبودة واحملبة للركن الذي منو نشأ وفيو ترعرع. 
أما أف يبقى ببيتو وبينو قيود تشده إليو وتقيده بو وذبذبو لو فيورل وجهو 

 كبوه بعد أف كرب و ب فهذا ما ال نريد.

 انجُس وانًشاهقت

نة بٌن حاجات قلنا إف اؼبراىقة الصاغبة ىي اليت يبكن فيها اؼبواز 
الشاب من انحية، والوظيفة واغبرفة، واجملتم ، واغبب والزواج من انحية 

 أخرى.
وقلنا أف اؼبراىقة امتداد للطفولة. فتؤكد انآف أف كل عيوب الطفولة 
تزداد ظهورًا كلما ازداد العجز عن اؼبوازنة. وكل األ ياء اليت تركت لعمل 

فعندما يصطدـ الشاب دبشاكل  الزمن يصلحها تتضح عيوهبا أكثر فأكثر.
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اغبياة، فيعجز عنها يهرب بطريقة من اثنتٌن يقلد الكبار يف اإلسراؼ 
والشرب تونبا أنو بذلك صار رجبًل ومن ىنا كثرة اعبرائم اػبلقية، اليت ما 

 ىي إال ضرب من اؽبرب من حقائق اغبياة.
صيب والطريقة الثانية أف يتجنب مواجهة اؼبشاكل فيصًن مريضًا ابلع

أو النقروز وسنبٌن معىن ذلك ابلضبط عند الكبلـ عن فرويد وآدـ والفرؽ 
. أف العصيب تتوفر فيو النية اغبسنة ويظهر عليو العجز.  بٌن العصيب واجملـر

 واجملـر تتوفر فيو النية السيئة ويظهر عليو كرىو للمجتم .

لك وليس يف مسألة اعبنس  يء جديد يف اؼبراىقة غًن أهنا امتداد كذ
للجنس يف الطفولة، وأف كل عيوب الرتبية اعبنسية يف الطفولة تظهر يف 
اؼبراىقة. ومن خواص اؼبراىقة أف يشعر اؼبراىق حبريتو وقد يغارل يف قيمة 

وباوؿ أف يظهر كبًناً  -يف رأي آدلر-نفسو، ويبالغ يف أنبيتها. أي أنو 
 فيتمادى.

تقدت أف أمها ال ربلها فيذا اعتقدت فتاة أهنا تطاوؿ أمها قدرًا، واع
اؼبقاـ البلئق هبا يف خياؽبا أو أهنا تظلمها وربتقرىا فكثًنًا ما يدعوىا الغرور 
لبلستسبلـ ألوؿ رجل. وىذا يفسر لنا ما نسمعو عن فتيات كن آية يف 

 االستقامة، اكبدرف إذل الفساد بغًن سبب ظاىر.
ا نشأت يف وكم من مومس بدأ اتريخ حياهتا يف اؼبراىقة. وخباصة إذ

وسط تعتقد أهنا ال ترى أحدًا وببها فيو.. ولو تتبعنا اترىبها قبل اؼبراىقة 
لعلمنا أهنا كانت يف نفسها تذـ جنسها كأنثى، ولذلك دل تكد سبلك حريتها 
حأل ابعت جنسها بيعًا رخيصاً. فالقسوة على البنت إما أف ذبعلها تكره 
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ف تنحدر هبا إذل حيث تعرض جنسها، أو تؤدي هبا للشذوذ اعبنسي، وإما أ
نفسها عرضًا خبساً. وإما أف تدفعها إذل حيث تنشد ألفاظ العطف واغبناف 

 حيث وأين ذبدىا.
وليست أخطاء اعبنس يف الذكور غًن امتدد للعيوب يف الطفولة. 
فكم من افل صبيل اؼبنظر ظب  أبذنيو تدليلو كأنثى. فنشأ أقرب إذل 

للطفل اذباىو من أوؿ األمر. ولقد ذكران األنوثة. فالواجب إذف أف وبدد 
يف ابب سيكولوجية الطفل أنو هبب االمتناع بتااًت عن هتييج اؼبنااق احملرمة 
ابلتقبيل واللمس. وهبب االمتناع عن التهييج العاافي ابإلدالء دبعلومات 
جنسية ال لزـو ؽبا. فقد ذكران يف الفصل السابق ما هبب أف يقاؿ وما ال 

 هبب.
فنذكر للمربٌن والوالدين أف اؼبراىقة مرحلة موازنة وإعداد ال ونعود 

مرحلة تغًن وتبدؿ. فكل ما كاف جاراًي يف الطفولة يسًن يف ؾبراه. فاعبسم 
ينمو والعقل ينمو والغدد تتفتح وتنشط وتزدىر وإمبا يتطلب ىذا النمو 

 إعداداً جديداً لوسط جديد. وهتيئة عبو جديد.

 انًشاجغ:

Psychology of Adolescence, Holligworth.  

What Life Should Mean to you, Adler.  

Mental Hygiene, Blanchard and Ereve.  
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 نفسيت اجلماهري
COMMUNAL PSYCHOLOGY 

صدؽ الكاتب الشهًن ليوانرد وولف يف كتابو "بعد الطوفاف" إذ قاؿ 
أف نكبة اغبرب اغباضرة ىي نكبة سيكولوجية فقد كانت النكبات السابقة 
يف التاريخ واليت بسببها اهنارت اؼبدنيات وتداعت إما ابيعية أو اقتصادية. 

بذلك أنو إما نكبة اليـو فمما ال جداؿ فيو أهنا نكبة سيكولوجية. ونعين 
مهما يكن من األسباب الظاىرية، فيهنا أسباب سطحية يسترت ورائها العقل 
اإلنساين يف "حالة ديناميكية" كالربكاف اؼبدفوف يف جوؼ األرض. وقد 
صدؽ وولف كذلك حٌن عاب على كتاب التاريخ أهنم دل يكونوا غًن 

لك مسجلٌن للحوادث. ودل يقصد أحد لتفسًن البواعث السيكولوجية لت
اغبوادث. دل يقصد أحد لفهم الدواف  السيكولوجية اليت ابعت جيبًل 
بطابعها وقومًا خبصائص معينة. دل يقصد أحد لدراسة سيكولوجية الفرد 

 متفاعبًل م  احمليط، واحمليط متفاعبًل م  الفرد.

فلنتذكر أف الفرد ينحدر من أصوؿ غطاىا الطبلء الذي ندعوه 
ندعوه الثقافة. ولكن تلك األصوؿ دل سبج  اؼبدنية وغشاىا العشب الذي

 آاثرىا ولن. 

قاؿ ويليم براوف على سبيل اؼبزاح أف األصل يستحيل أف يبحي فقد 
قامت حضارة أثينا على ذبارة الرقيق. وكاف أرسطو على تفرده وأصالتو ال 
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 يزاؿ يفكر ابلعقلية اليواننية القديبة ألنو كاف يبجد ذبارة الرقيق.

 كل منا صورة من اؽبمجي والطفل واغبيواف كاألسد ولنتذكر أف يف
 والنمر والثعباف.. واغبمار أيضاً"! 

فللنظر انآف يف الغرائز اؼبسيطرة على اإلنساف اؼبنحدر من تلك 
األصوؿ ولنسايرىا يف تطورىا على األجياؿ. تسيطر على اإلنساف غريزاتف  

و ظبهما ما  ئت، كبًناتف، حفظ الذات وحفظ النوع، أو اغبياة واغبب، أ
فما يبكنك أف تعدو تلك التقسيم. على أف العجيب يف الغريزتٌن أهنما 
بينما سبشياف جنبًا عبنب، تصطدماف اصطدامًا عجيباً. ولكن تلك اؼبوازنة 
الزمة للبقاء، ولقد قامت اغبياة أكثر ما قامت على اؼبتناقضات. ولكن 

لبناء وعوامل للهدـ. ومن اؼبهم من ذلك الصراع أف يف الغريزتٌن عوامل ل
قد  Frustrationذلك اتضح أف يف النفس اإلنسانية ميبًل غريزاي للهدـ 

نسميو غريزة خاصة أو نعده فرعًا من غريزة إثبات الذات، كما نشاء، 
ولقد قاـ جدؿ كبًن بٌن علماء النفس اليـو عن عنصر التحدي الذي 

ل ىو غريزة مقلوبة أ ران إليو. ىل ىو أصيل يف النفس اإلنسانية؟ ى
مشوىة؟ وقد اعتقد فرويد يف أايمو األخًنة أنو غريزة أصيلة ربتل جزءاً اثبتاً 

 من النفس اإلنسانية حأل لقد ابتدع  يئاً يسمى "غريزة اؼبوت".
على أننا إذا اعتربان ىذا اؼبيل إذل التحدي دفاعًا ابيعيًا عن النفس 

ننا نرى غريزة أخرى متفرعة منها، ومتفرعاً من غريزة احملافظة على الذات في
وؽبذه كما لتلك أبلغ األثر يف نفسية الشعوب.  Herdوىي غريزة القطي  

 والعوامل اليت تسيطر عليها. فمن فبيزات تلك الغريزة: 
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وىذا "يقلد أفراد القطي  بعضهم بعضاً  "0"يتشابو أفراد القطي   "2"
يتب  أفراد القطي  زعيمًا يكوف  "3" "ما نسميو يف العصر اغباضر ابؼبوضة

أسبقهم إذل الطليعة. يقوؿ ىافيلوؾ ليس يف ىذا أف اعبيش اإلنساين يشابو 
جيشًا متشابو األفراد، يف أولو قادة يبشي األفراد وراءىم  بو منومٌن، 

تسيطر على القطي  أحكاـ عامة يكوف ؽبا عند  "4"وآخر اعبيش اػبدـ 
حكاـ ىي اؼبعتقدات والعادات والتقاليد أفراده حكم القداسة، وىذه األ

وىذا ما اصطلحنا على تسميتو ابػبلق. وتلك اؼبعتقدات والعادات 
والتقاليد اكبدرت إلينا من صلب التاريخ وتغلغلت يف األمم جيبًل بعد جيل 

 Tabosوزواجر تسمى عند علماء النفس  "نواه"تسيطر على القطي   "5"
تكوف ترصبة صادقة. وقد أحسن  وبنهاور وأعتقد أف كلمة "احملرمات" قد 

عندما  بو أفراد القطي  ابلقنافذؾ عندما تلجئهم الضرورة يتقاربوف 
مضطربٌن. ٍب يستعملوف أ واكهم حبكم ابيعتهم فينفصل الواحد منهم عن 
انآخر وقد نظر ىذا إذل ذاؾ نظرة حذر و ك. تلك األحكاـ اليت تسيطر 

نها ازبذت زاًي ـبالفًا ومظهرًا خادعاً. على القطي  ىي بعينها اليـو ولك
فالديبقرااية ىي تشابو األفراد والديكتاتورية ىي ىؤالء األفراد يبشوف  بو 
منومٌن وراء زعيم يسيطر عليهم. والقومية ىي ذبانس أفراد القطي  ذبانساً 

 اتماً: ذبانساً يف األصل والدـ واؼبنبت. 
منكشفة أحيااًن على أنو قد غريزة واحد تتسلل إلينا متخفية حينًا و 

ىبيل لزعيم أو عظيم أنو أيٌب بشيء جديد، أو نظاـ مبتدع ولكننا على رأي 
إمبا مبشي دبشعل السلف وأف اؼبوتى يتحكموف يف األحياء. على  -وولف

أف الغريزة القديبة حٌن تتسلل متخفية تزيد غموضًا ابستقرارىا يف العقل 
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إليها. ولقد صدؽ برواف حٌن قاؿ أف الباان، فنحن نعمل هبا وال نفطن 
الزعيم الذي لبتاره دبشيئتنا ونرضى عنو إمبا ىو ذلك الزعيم الذي يبثل ما 

 يف عقلنا الباان. 
إف الغرائز دبا أتٌب بو من العادات واؼبعتقدات والتقاليد، ىي اليت تؤثر 
يف ؾبرى التاريخ، وعليها قامت سيكولوجية الشعوب. ودل يكن للعقل 

اين من األثر إال الذي سنشرحو بعد قليل. على أف علماء االجتماع اإلنس
يذكروف صادقٌن أف التغًن يف  عب من الشعوب سيكولوجيا أي تلقينو 

أيٌب بطيئًا جدًا. ويصادؼ عقبات -مبادئ جديدة ومعتقدات جديدة 
ىائلة. على أنو ينتهي دائمًا إذل نظاـ للمجتم  جديد و كل للحكم 

فلنماش اإلنساف قليبًل يف التاريخ لنر أنثر الغرائز فيو وكيف ـبالف ؼبا سبق 
: ىا ىو إنساف خرج من اغبيوانية.  أدت إذل األوضاع الثابتة يف اجملتم  اليـو
ىا ىو اخرتع الكبلـ فأمكنو أف ينقل معلوماتو واختباراتو وبذلك صار 

اؿ يبشي وصارت لديو ثقافة. ولكنو ال يزاؿ حيوااًن يف أنو ال يز  -إنساانً 
ىو اخرتاع انآلة، ٍب ىا  Trial and errorبطريقة ذبربة اػبطأ والصواب 

ىو اكتشف النار ىا ىو فجر اؼبدنية يبدو ابكتشاؼ النار والنور.. ٍب ىا 
ىو اإلنساف. يعتقد أنو بعد ذلك يبكنو أف يفوز بسعادة دائمة، زبالف 

والظلمات. لقد   السعادة اػباافة اليت كاف يظفر هبا مسترتًا يف الكهوؼ
كاف ال يظفر ابألنثى إال ظفرًا عابراً، فما داـ انآف قد تيسر لو أف يعمل 
ويكسب قوتو يف غًن عناء كبًن، فيمكنو أف يستدًن ىذه األنثى بقربو ىا 
ىو قد تزوج وابتىن العائلة وأقبب أوالد. ولكن األمن واالستقرار دل يوجد 

كانت تربيتهم ال زبرج عن إعداد بعد يف الوجود، فهؤالء األوالد الذين  
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للكفاح واغبرب، نظروا ألبيهم نظرة الند اؼبنافس وأرادوا أف يتحرروا من 
قيود "احملرمات" اليت ذكرانىا، فكونوا صباعات، يتلمسوف هبا القوة 
والسيطرة. ولكنهم عادوا مكرىٌن إذل قيود جديدة ذبعل كل أخ يف مأمن 

 رأي زعيم منفرد بقوتو أو فكره.من كيد أخيو، وعادوا مكرىٌن إذل 

 تلك حالة اإلنساف األوؿ يف أبسط صورة..
ىذه صورة اإلنساف األوؿ يف فجر اؼبدنية.. أفراد متشاهبوف وزعيم، 
فماذا جرى يف تلك الصورة؟ ىذا اؼبشرؼ، ىذا الزعيم الذي وذل األمور، 

يو؟ أـ ما عبلقتو اغبقيقية ابألفراد! ىل هبب أف يفين األفراد  خصيتهم ف
وبتفظ كل فرد حبريتو، م  احتفاظو بعبلقتو ابؼبشرؼ واعرتافو دبقامو؟ من 
ىنا تشعبت انآراء واختلفت األقواؿ. فمن روسو إذل ىيجل إذل كارؿ 
ماركس. ويهمنا أف نذكر رأي "ىيجل" أف الدولة جسم حي هبب أف وبل 

اإليطالية فيو الفرد ويندمج ىذا ىو الرأي السائد يف السياسة األؼبانية و 
 أخًناً.

أما الرأي القائل ابحتفاظ كل فرد حبريتو ورأيو وإف اندمج يف الدولة 
الواق  أف ابان اؼبسألة ليس يف  كل اغبكم، -فهذه ىي الديبقرااية 

ولكن يف البحث عن أي صور اجملتم  تعطيو قوة وسباسكًا وتضمن عدـ 
نوا قوة سبن  اعتداء أفراده، الواحد منهم على انآخر، وتضمن أف يكو 

اعتداء انآخرين عليهم. فكأف اجملتم  يشعر  عورًا غًن واع بذلك اؼبيل إذل 
االعتداء األصيل يف النفس اإلنسانية والذي دل هتذبو القيود والنواىي اليت 

أما أنو أصيل يف النفس اإلنسانية فثابت  -ازبذت فيما بعد  كل القوانٌن
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مبا ر أقصد أنو صادر من تلقاء  من أنو عند اإلنساف البدائي  يء أورل
وأما يف اؼبثقفٌن، فهو اثنوي، وينشأ  -النفس مبا رة، ال ضمًن وال ندـ

أكثر ما ينشأ من فقداف اغبب. فيف نشداف اغبب صفة ابيعية الزمة 
والناس يبغوف هبا القوة والسند على األقل فيذا صدت أو أىينت اثرت 

 عاافة التحدي واالعتداء.
 Senseاء مصحوب عند اؼبثقفٌن ابإلحساس ابلذنب غًن أف االعتد

of guilt .وىذا ىو فجر الضمًن 

وقد نشأ عندما كاف اجملتم  يف أبسط صورة وصارت بو قيود وزواجر، 
فيف النصيحة والناصح أو الزجر والزاجر ينعكساف إذل داخل النفس وتبقى 

و اجملتم ، أما الناصح فهو ورل األمر أو الوالد أ -صورهتما ىناؾ قائمة
وقد استقر يف النفس ليكوف رقيبًا على العاافة اؼبكبوتة: ومن ىذا ظبي 
عند علماء النفس الذات العليا أو الرقيب وىو الذي يعرفو العامة 
ابلضمًن. وأما اإلحساس ابلذنب فهو يف الواق  النزاع بٌن الذات والذات 

تحوؿ إذل صورة العليا. والغالب أف الرغبة اؼبكبوتة إما أف سبتص أو ت
ـبالفة، أو تنصرؼ إذل عمل جليل، أو تبقى م  التسليم واػبضوع الذي ال 

 Culturalحيلة فيو: وىذا ىو القانوف اؼبسمى اغبرماف الثقايف 

Prisction  ًىذا الرابط الذي بٌن األفراد ىو الذي نريد أف قبد لو تعميما
أو يعتدي ألنو ال وبسن  وتقوية. ويعتقد براوف أف اجملـر أو اؼبعتدي ال وبـر

التفاعل م  الوسط بل ألنو حبكم تركيبو العصيب ونقص ذىنيتو يرتد إذل ما  
فيناؿ ابلعنف اؼببا ر ما هبوؿ يف رغباتو  Regressionكاف عليو أجداده 

ويعود إذل مرحلة تركناىا كالطفولة أو اؽبمجية أو الوحشية ويسمى عصران 
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جتماعي. ونعين السيكوزكبت الغرائز اغباضر عصر السيكوز أو اعبنوف اال
مضافًا لذلك ارتداد غبالة بدائية. أما النيوروز فهو كبت فقط وىذا يشفى 

 وذاؾ عسًن الشفاء.
إف العبلج الطبيعي، ىو تقوية الشعور ابغبرماف الثقايف حأل يصًن 
قانواًن عاماً، وابلتدريج يصًن ىو اغبل الوحيد اؼبوفق بٌن مطلب الفرد 

وىذا كل ما تبتغيو الثقافة واغبضارة ىو القانوف الذي وبقق ما -واعبماعة 
نسميو اصطبلحاً ابلعدؿ االجتماعي. إنو قانوف عادل دل يوض  لفرد وال ألمة 

قانوف  -ولكن لئلنسانية عامة. نريد قانواًن عامًا ينتظم األفراد صبيعاً 
 اػبضوع للنظاـ اؼبوضوعي.

اإلنساف": فبا ال  ك فيو أف يقوؿ كارؿ ماهناًن يف كتابو "تشخيص 
اؼبعتقدات واؼببادئ اليت تطب  األجياؿ بطابعها وتض  األمم يف قالبها ىي 
اليت تغًن النظم وتبدؿ أ كاؿ األمور. فاألمم يف حاجة إذل اػببلص من 

 عقد اجتماعية مكبوتة يف العقل الباان الشامل.
اعبة غريزة فالشعوب يف حاجة كاألفراد إذل معاعبة اؼبكبوت، إذل مع

االعتداء، إذل مداواة اإلحساس ابلذنب، وينصح ماهناًن بعبلج اصباعي 
ويبكن  Collective Psycho- analysisيسميو التحليل النفسي العاـ 

القياـ بو ابلتحدث إذل الناس يف صباعات، وتكرار ذلك اغبديث بواسطة 
ويشفوف من أاباء متطوعٌن، فيتخلص الناس ابلتدريج من العقد اؼبكبوتة، 

 النيوروز العاـ.
ىذا أثر الغرائز. وأين أثر العقل؟ أثره قليل. لقد كانت ىناؾ ؿباوالت 
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لعقوؿ جبارة خبلؿ التاريخ إلقامة عادل هبم  أفراد متفانبٌن ويض  العادل 
على أسس اثبتة.ومن ىؤالء اؼبفكرين ديكارت: فهو الذي لفت الناس إذل 

ف كاف ىذا خًنًا أو  رًا لئلنسانية. فقد عظمة العقل اإلنساين: وال ندري إ
ذكر فريدماف يف كتابو عن اغبضارة الغربية أف الكتاب والفبلسفة الذين 

وأكثر ىؤالء -ؾبدوا العقل وأ عروا اإلنساف ابلسيادة على الطبيعة 
جعلوا اإلنساف اؼبفكر يف عزلة قاسية.  بو ماردجبار يسكن يف  -أؼبانيوف

قاسية سببت قلقلة اجتماعية خطًنة تتجلى يف قمة جبل. تلك العزلة ال
يتجلى لو ذلك واضحًا جدًا. أف  "فاوست عبيتو"األدب األؼباين. ومن يقرأ 

الشعور ابلسيادة يقتضي تلمس الوسائل لتحقيق ىذه السيادة. ومن ىذا 
ندرؾ ؼباذا مشت القومية كمبدأ حديث يف الغرب. وىذا اؼببدأ يف رأي 

بب اؼببا ر للنكبة التارىبية اغباضرة. فلقد ذكر اؼبؤرخٌن اغبديثٌن الس
جوستاؼ لوبوف وأيده آخروف أف صبي  األزمات والنكبات ربل حٌن أتخذ 
الشعوب يف التفكًن. ألهنا قلما تفكر. فيذا فكرت سارعت إذل ربقيق 
الفكرة والويل إذف ؽبا وعباراهتا. وليس الشعور بسيادة العقل ؾبرد خياؿ.. 

ديثة تدؿ داللة بينة على أف العقل سيد حقيقي، فلقد إف اؼبخرتعات اغب
سهل اؼبواصبلت، فصار العادل أمة واحدة. وزاد انتشار التعليم فزاد 
الشعور ابلتفوؽ العقلي، تسلح اإلنساف فزاد  عورًا بقوتو، واعتزازًا بفرديتو 
فمشت يف العادل فكرة العاؼبية، والدولية وقاـ ؽبما أنصار ومؤيدوف، ولكن 

يباف اإلنساف بتفوقو الفردي قضى على كل ذلك وسلح القومية بسبلح إ
ماض قضى على كل مبدأ آخر. ىذا الشعور ابلتفوؽ الذاٌب ىو سر 
االستعداد اغبريب الضخم عند كل دولة وجدت من العلم سبيبًل للتسلح 
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 ومن الرخاء الصناعي مادة تساعدىا على ذلك.

عاداهتم وتقاليدىم تزحف ببطء فها ىو العقل قد سلح قومًا ما تزاؿ 
وتتغًن ببطء. فكانت النتيجة قومية فاستعمار، فاستثمار فاستثمار، فحرب 

 ااحنة..

وختامًا هبب أف نعلم أف كلمة " عب" ىي كلمة سيكولوجية تسيطر 
عليها عوامل خاصة، فليس كل زحاـ  عباً. وليس كل خليط من الناس 

يسيطر على ما نسميو  عبًا حقيقياً فيف نظامًا سيكولوجيا عامًا  " عباً "
 وىو:
 إف نداءاتو صادرة من عقلو الباان. "2"

عندما تلتئم ىذه اعبماعات السيكولوجية حوؿ فكرة واحدة  "0"
 تنمحي كل فكرة أخرى أي أف الفرد تنمحي  خصيتو يف غمار اجملموع.

أو ضباس يف العاافة حبيث يبيل  وبدث من ذلك لذة أو سرور "3"
الشخص إذل تكرار التجربة. ومن ىنا نعلم سر إقباؿ الناس على مغنية 
. وسر إسرافهم يف اغبصوؿ على مراكز يف اجملالس النيابية   هًنة كأـ كلثـو
أو البلدية وال يعرؼ من الساعات ما تتأجج فيو العاافة تشتعل مثل 

حوؿ فكرة بعينها أو حوؿ  خص يبثل الساعات اليت هبتم  فيها اعبمهور 
تلك الفكرة. على أف ىناؾ أمرًا عامًا تلتقي فيو الفرؽ مهما اختلفت 
لتكوف  عب واحد، ذلك ىو اػبطر فينسى اإلنساف ذاتو وينسى كل 
 يء غًن ما يتجلى للشخص أو ما يسمعو أو ما يدركو فمن ىذا يرتكب 

الرجل افلو أو يقتل  الناس أكرب اغبماقات يف أوقات اػبطر إذ يدوس



 016 

 أخاه وىو ال يشعر.

تسيطر عاافة العدوى أو احملاكاة على العقل االجتماعي،  "4"
فالفكرة تنتقل بسرعة الربؽ. فيذا  ب حريق مثبًل فقد يهرب قـو دل يروا 

 اغبريق أبنفسهم. يهربوف ألهنم رأوا انساً مفزعٌن مطلقٌن سيقاهنم للريح.

اػبصائص النفسية للشعب يف التأثًن لقد استغل علماء النفس ىذه 
عليو وتوجيهو. ومن الزعماء من يتقنوف فهم تلك النفسية اتقااًن اتماً. فقد 
استغلوا ىذا الفهم يف انحيتٌن األوذل بث القوة يف األفراد. فينو يكفي أف 
يلمح الشعب يف وجوه بعض الزعماء آايت االامئناف فيزوؿ الرعب 

. والثانية يف التأثًن ابلكبلـ وقد ذكران ذلك ويتماسك الناس وال يهربوف
 عندما ربدثنا عن اريقة كارؿ ماهنيم يف العبلج ابلتحليل العاـ.

 انًشاجغ:

Communal Psychology by Wooef. 

Group Mind, M'cdougal.  

Medical Psychology, William Brown.  

Diagnosis of Man, Karl Manheim.  
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 سيكىلىجيت املرأة
Psychology of woman 

الغرض من دراسة سيكولوجية اؼبرأة الوصوؿ إذل حل للمشكلة 
القائمة اليـو بٌن اعبنسٌن. والصحيح أف اؼبشكلة دل تقم اليـو فقط، بل 
قامت يـو أف رضيت اؼبرأة يف الشركة التارىبية االجتماعية اليت عقدت 

ألمومة، ونصيب بينها وبٌن الرجل أف يكوف نصيبها من العمل، البيت وا
الرجل اإلنفاؽ على البيت وضباية األـ واألوالد، وما يتطلبو ذلك من 
السعي واغبركة واعبهد. اؼبشكلة قامت من ذلك العهد وإمبا سكتت اؼبرأة 
راضية بقسمتها، راضية أبف تكوف ؽبا قيمتها يف اجملتم ، فما دامت ىي 

إليها، على  رط  اليت تنجب الرجل، فكل قيمة اجتماعية للرجل مردودة
أف يعرتؼ ؽبا أبهنا صاحبة الفضل. ومرت عهود وعهود رضيت اؼبرأة فيها 
بقسطها اؼبتواض . ومرت عهود وعهود، استعبد الرجل فيها اؼبرأة، وعدىا 
من سقط اؼبتاع، ولكنها إزاء ذلك جعل كل حياتو وقفًا على إسعادىا من 

اعبنسية عند اإلنساف الناحية اعبنسية كما يشهد بذلك دارسو اؼبسألة 
 األوؿ، وعند القبائل اؼبوجودة اليـو واليت ال تزاؿ يف حالة بدائية.

فماذا حدث إذف؟ ما الذي غًن وجو اؼبسألة، ما الذي حدث حأل 
اثرت اؼبرأة واالبت حبقوقها اؼبضمومة، أي مساواهتا ابلرجل؟ الذي حدث 

غًن البيت أف التطور االجتماعي حوؿ نظر الرجل إذل أ ياء أخرى 
والزوجة، وزايدة على ذلك فقد قلل أنبية البيت دبا أحدثو الرخاء 
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الصناعي من إمكاف اغبصوؿ على حاجات البيت من السوؽ. فما كاف 
يطهي أو وباؾ أو يصن  ابؼبنزؿ على أيدي الزوجة صار من السهل  راؤه. 

ذف إذف فقد قلت أنبية ما كانت حياة الزوجة تقـو عليو وتدور حولو. وإ
فقد قلت أنبيتها ىي ابلتبعية. أما الرجل فلم يعد يعين ابؼبسألة اعبنسية 
عنايتو هبا أوؿ األمر. أو ابألصح دل يعد هبعلها وقفاً على ـبلوؽ بعينو يتفنن 
يف إسعاده ويسهر على إرضائو وإف كاف يف الوقت ذاتو يتفنن يف استعباده 

 واغبد من حريتو.

ديبة، ووجب النظر يف تعديلو بعد أف إذا فقد فسد نظاـ الشركة الق
صار أحد الشريكٌن وىو الرجل. ينظر نظرة ـبتلفة للشريك انآخر. وىو 
الزوجة. وبعد أف صار يذي  أف اؼبرأة ـبلوؽ ال يصلح إال للعمل الصغًن 
اؼبتواض  وىو البيت واألمومة وأما ما يقـو بو الرجل من األعماؿ اعبليلة 

 ىم فيو.فبل تستطي  اؼبرأة أف تسا

وما داـ العادل قائمًا على صنفٌن من اعبوع، اعبوع اعبنسي واعبوع 
العضوي، ما دامت الشركة بٌن الرجل واؼبرأة قائمة على اال رتاؾ يف 
الناحيتٌن اعبنسية واالقتصادية، وما داـ الرجل قد أنبل أو أغفل الكبلـ 

عصورًا من  بصراحة عن اعبزء األوؿ من الشركة وما دامت اؼبرأة قد عانت
ولكن  "أو اؽبسرتاي"الكبت واغبرماف، حأل دل تعد امرأة زبلو من العصيب 

حياءىا يبنعها أف مصارحة الرجاؿ عما أغفلوه، ما داـ ذلك قائمًا، وقد 
أخذ العادل كلو يتحدث عنو انآف فلننظر يف اعبزء الثاين من الشركة وىو 

القوت. أقصد اؼبسألة اعبوع العضوي، وأقصد ابعبوع العضوي اغباجة إذل 
االقتصادية للعادل واليت ترمي عاجبًل أو آجبًل إذل توفًن أسباب الرخاء 
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وحٌن أقصد اؼبسألة االقتصادية أقصد اؼبشكلة االجتماعية  -للناس صبيعاً 
إذ ال فرؽ يف الواق  بٌن ىذه وتلك. وأقصد ابؼبشكلة االجتماعية ما ىو 

تتطلب اغبل، واؼبشروعات اليت يرجى قائم يف العادل اليـو من العقد اليت 
منها إقامة العادل على قواعد اثبتة، يدخل يف تلك اؼبشروعات التعليم 
والصناعة والتجارة وينطوي ربتها اؼبهن واغبرؼ اليت تتصل بتلك األ ياء، 
وال ننسى السياسة وأ كاؿ اغبكم كل تلك األمور اعبساـ يقـو هبا الرجل 

ئيل. لقد أخذ الرجل على عاتقو كل اؼبهاـ وحده وللمرأة فيها نصيب ض
االقتصادية واالجتماعية والعمرانية حبجة أف اؼبرأة قاصرة عن معاعبة تلك 
الشئوف. ولقد صارت ترتدد تلك التهمة وتتناقلها األلسن، حأل حدث 

 عند اؼبرأة "مركب نقص"، حدا هبا إذل  يء من الثورة والتمرد.
ة حق يف اؼبطالبة حبقوؽ ما؟ وإذا فموضوع ىذا البحث ىو. ىل للمرأ

سلمنا ؽبا بتلك اغبقوؽ. ىل تستطي  القياـ هبا وىل بناؤىا السيكولوجي 
يساعدىا على ذلك؟ وفوؽ ذلك ىل ؽبا اغبق يف لـو الرجل؟ ىل ؽبا اغبق 

 يف اهتاـ الرجل بظلمها واالعتداء على حقوقها؟
مبا انآف سنتكلم عن اؼبسألة اعبنسية ومعاعبتها يف مقاؿ اتؿ وإ

سنتكلم عن الفروؽ اعبنسية بٌن اؼبرأة والرجل، وسنصل إذل نتيجة يتضح 
منها أف ما حدث اليـو يف روسيا، وىو استطاعة اؼبرأة القياـ دبهاـ كبًنة ما  
كاف يف اغبسباف أهنا تستطي  القياـ هبا، مستند إذل حقائق سيكولوجية 

اإلفصاح عنها  وفسيولوجية حديثة من اإلنصاؼ للمرأة وللرجل معاً 
 والتدليل على صحتها. 
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وقد اتبعنا يف حبثنا نفس الطرؽ اليت اتبعها ىيمانز يف كتابو 
سيكولوجية النساء، وىافيلوؾ اليس يف كتابو "الرجل واؼبرأة" وىذه الطرؽ 

دقيقة واستعراض للتاريخ  علمية ؿبضية وقائمة على إحصاءات فيسولوجية
البيولوجي للرجل واؼبرأة والطفل واؽبمجي والفرد وعلى مراجعات اترىبية 
بيوجرافية، وعلى أسئلة موجهة للمعاىد واؼبدارس، وأخًنًا على أدؽ 

 اؼبعلومات السيكولوجية اغبديثة.
والبحث يدور حوؿ نقطة واحدة ىي أىم ما يف اؼبوضوع. الطبيعة قد 

لؤلمومة وخصصتها لذلك وجعلت تركيبها اعبثماين أعدت اؼبرأة 
والفسيولوجي مهيئا ؽبذا. فهل معىن ىذا أف الوظيفة اليت اختصت هبا 
اؼبرأة، قضت على مواىبها األخرى. ىل معىن اختصاصها ابألمومة والبيت 
أهنا قد امست عندىا القدرة على التفكًن العارل والتدبًن البعيد اؼبدى؟ 

ابألمومة أهنا لو أعطيت مقاليد اغبكم والسياسة  ىل معىن اختصاصها
 تتصرؼ يف أعماؿ األمة والشعب كما تتصرؼ يف أحواؿ أافاؽبا؟ 

وسؤاؿ آخر ىل ذكاؤىا يف تربية األوالد وتدبًن  ئوف العائلة لو نفس 
القيمة أو الصفة اليت للرجل العادل أو اؼبخرتع، أو بعبارة أخرى يبكن أف 

 اؼبيداف لذاؾ؟؟يتحوؿ بسهولة من ىذا 
لكي نض  األمور يف نصاهبا نبحث اؼبسألة من انحيتٌن األوذل مسألة 
اعبسد وفيسيولوجيتو، وأىم ما يف ىذا الباب صفة العمليات الفسيولوجية 
عند اؼبرأة أو ما يسمى يف علم وظائف األعضاء "ابلتمثيل" 

Metabolism ٍب امتحاف اغبواس وحدهتا، ٍب امتحاف القوة اعبسدية 
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وقدرهتا على االحتماؿ ٍب فحص اعبمجمة واؼبخ لعلنا نعثر على فروؽ تنًن 
لنا السبيل ٍب فحص ابقي األعضاء حجمًا ووظيفة لعلنا نعثر على فروؽ 
ىامة والواق  أف تلك األحباث أجريت بدقة كبًنة وقاـ هبا علماء فبتازوف، 

سية ال سبيل إذل وقد اختلفت بياانهتم أحيااًن ولكنهم اتفقوا على أ ياء أسا
نقضها. ومن اغبق أف نقرر أف انآراء قد تبدلت يف حٌن أف معتقدات كثًنة 
ظلت ال تناقض عصورًا اويلة فمن تلك اؼبعتقدات مثبًل ما كاف يظن من 
أف القوى اؼبفكرة العالية ترتكز يف اعبزء اؼبقدـ من اؼبخ. وبناء على ذلك 

ألف اعبزء اؼبقدـ من اؼبخ عندىا اهتمت اؼبرأة أبهنا أقل ذكاءًا من الرجل 
أقل حجمًا من الذي عند الرجل. فلقد صار من الثابت اليـو أف القوى 

وىنا اتضح أف  Parietalاؼبفكرة العالية ترتكز يف الناحية اعبانبية للمخ 
 اؼبرأة تساوي الرجل، وأحياانً تفوقو.

رأة يف وكذلك ما كاف يعرؼ من الناحية التشروبية اؼبقارنة يف أف اؼب
عظامها أقرب إذل تكوين الطفل، وبذلك تكوف متخلفة عن الرجل يف سلم 

 التطور.
فقد ثبت أف سلم التطور وبملو الطفل، برأسو الكبًن وجلده الناعم 
 كل بطنو ورجليو وذراعيو وأف الرجل حٌن يكرب ويهـر ينحدر إذل  كل 

امت اؼبرأة القردة قبل أف تتطور، فالطفل إذف وبمل علم التطور. وما د
تشبهو يف الرتكيب فهي أسبق يف درجات التطور البيولوجي. وىذا ينفي 
علميًا ما قيل أف اؼبرأة "رجل انقص"! وغًن ذلك من األقواؿ اليت دل تعد 

 تطابق العصر العلمي اغبديث.
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ٍب نبحث اؼبسألة من انحية اثنية غاية يف األنبية، وىي الناحية 
سمٌن العاافة والذكاء، والكبلـ عن ىذين النفسية البحتة وتنقسم إذل ق

 .Consciousيقتضي الكبلـ على العقل الواعي عند اؼبرأة 
ٍب عن العقل الباان، والفروؽ اؼبوجودة بينهما عند الرجل واؼبرأة 
اؼبرأة ابنة الطبيعة، وأصدؽ فبثلة للطبيعة، واحملافظة على أسرار الطبيعة، 

 شري.واؼبرأة ىي كذلك اؼبخلدة للنوع الب
إف البة علم اغبياة ال  ك يعرفوف أف "األميبا" وىي اػبلية الواحدة 
اغبية اليت تؤدي كل وظائف اغبياة، تتوالد ابالنقساـ. وقد كاف من اعبائز 
أف تظل ىذه الطريقة إذل األبد بدليل أف ىذا التوالد ىو بعينو الذي وبدث 

يف بويضات بعض يف اػبلية اليت منها يتكوف اعبنٌن. وقد ثبت علميًا 
 "إببرة أو دبوس مثبلً "اغبيواانت أف ىذا التوالد وبدث دبجرد تنبيو اػبلية 

فما الذي جرى يف الطبيعة حأل أدى إذل تغًن ؾبرى اغبوادث؟ عندما كانت 
اػبلية بسيطة، كاف التوالد ابالنقساـ بسيطًا كذلك، ولكن عندما أخذ 

أكثر تعقداً، كاف البد من التطور هبعل اؼبخلوقات أكرب خبلاي وحجمًا و 
"تقسيم العمل" البد من خلية تقـو بوظيفة التناسل وأخرى تقـو ابلتنفس 
وأخرى تقـو ابإلفراز وىكذا. وقد أدى ىذا التقسيم يف العمل إذل إعطاء 
ااب  خاص لكل من يقـو بعمل خاص واختصت خليتو ابلتناسل. وصار 

 صار كل ما فيها موافقاً ؽبا ااب  األنثى ألهنا زبصصت يف ذلك. ومن ٍب
ومعدًا لتلك الصفة ومهيئًا لو. وصار على الذكر ضباية تلك األنثى اليت  
كبلتها وظيفتها وقعدت هبا. وصار عليو كذلك أف هبلب القوت ؽبا 
ولصغارىا وصار كل ما فيو مهيئًا ومعدًا وموافقًا لتلك الصفة. اؼبفروض يف 
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 فروض يف الذكر اغبركة واغبرية والتنقل.األنثى القعود والبقاء واالنتظار واؼب

اؼبفروض يف األنثى الرقة واغبناف واحملبة والعاافة. واؼبفروض يف الذكر 
قوة اعبسد وسعة اغبيلة والعقل ليستعٌن بذلك على ضباية العائلة من 

 انحية، وجلب الرزؽ ؽبا من انحية أخرى.

ومن أوؿ  فمن أوؿ األمر كانت سيكولوجية اؼبرأة سيكولوجية أـ.
األمر تصبغ األمومة حركاهتا وسكناهتا، وىي كذلك من أوؿ األمر معتمدة 
على الرجل اقتصاداًي أما الرجل فسيكولوجيتو سيكولوجية القوى اؼبغامر 
اؼبتنقل اؼبستقل اغبر اؼبتحمل للمسؤليات. وكذلك صارت فسيولوجية 

تناسب  اؼبرأة تناسب حاجاهتا السيكولوجية وصارت فسيولوجية الرجل
حاجاتو السيكولوجية. ولكننا عندما نقارف بينهما يف كل األمور قبد تفوقاً 
للمرأة يف انحية يقابلها تفوؽ للرجل يف انحية أخرى، حأل أنو ليصدؽ 

 القوؿ أف اؼبرأة والرجل كقطيب األرض ال تفضيل لقطب على قطب.

أة امرأة فيذا تركنا اػبصائص اعبنسية األوذل وىي النا ئة من كوف اؼبر 
والرجل رجل وحرص الطبيعة على أف يكوف الفرؽ اتمًا بينهما يف ذلك 
لتكوف اعباذبية اتمة، فيف الفروؽ اعبنسية الثانوية كاالختبلؼ يف القوة 
اعبسدية وتركيب الدـ والتمثيل الفسيولوجي، واغبواس والنمو و كل 

لرجل ميزة العظاـ، ىي اليت هتمنا ابألكثر لنعلم ىل تلك الفروؽ تعطى ل
على اؼبرأة أـ ال أما من جهة التمثيل الفسيولوجي فينو أقل يف اؼبرأة عن 
الرجل على اإلابلؽ، والتمثيل الفسيولوجي يتوقف على العمليات 
الكيميائية، وخباصة على حالة الغدد الداخلية فنحن ال قبد سببًا للفروؽ 
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وانصراؼ أكثر الغدد  اؼبوجودة إال اىتماـ الطبيعة ابعبهاز التناسلي للمرأة
الداخلية لذلك وتركيز اؼبواد الكيميائية البلزمة للعمليات التمثيلية البلزمة  
كاعبًن مثبًل يف اعبهاز التناسلي للمرأة فيذا نظران مثبًل إذل التمثيل القاعدي 

Basal  ،وما ينطوي ربتو من استهبلؾ األوكسجٌن واثين أوكسيد الكربوف
رقية ؽبا نصيب كبًن يف ذلك ولذلك ال نعجب إذا فنحن نعلم أف الغدة الد

فوجدان  "وجدان ىذا التمثيل القاعدي الذي يدؿ على اغبالة العامة للجسم
الغدة الدرقية منصرفة اجملهود يف العمل عند اؼبرأة إذل الناحية التناسلية. 

كانت كمية   ولذلك يقل نشااها العاـ يف اؼبرأة عن نشااها يف الرجل. وؼبا
البوؿ دليبًل على خبلصة العمليات العامة، فقد اتضح أف كمية البوؿ يف 
النهار. عند اؼبرأة أقل من كميتها عند الرجل، وؼبا كاف التمثيل 
الفسيولوجي أقل، وتركيب اعبهاز العصيب عند اؼبرأة ىبتلف قليبًل عن 

د اؼبرأة فهي الرجل، فيف أتثًن السمـو وخباصة اؼبورفٌن والكحوؿ أ د عن
تعتاد اؼبورفٌن وتق  ربت أتثًنه اؼبرضى بسرعة بينما سبرض ابلتسمم 
الكحورل اؼبزمن وأعراضو بسرعة كذلك وقد لوحظ أف اؼبرأة تتنبو حاستها 
اعبنسية أكثر من الرجل على أثر تعااي اػبمر. وزايدة على ذلك لوحظ 

 إذل اختبلؿ دورتو. أف التدخٌن اؼبزمن عند اؼبرأة يؤثر على اغبيض إذ يؤدي
وما داـ اعبهاز التناسلي موضعو التجويف األسفل من البطن ،فقد 
لوحظ كرب أعضاء البطن عند اؼبرأة م  صغر القلب والرئتٌن عن الرجل. 
وال  ك أف القلب والرئتاف هبب أف يكوان أكرب عند الرجل نظرًا لكرب 

لسعي وربمل اؼبشاؽ، عضبلتو، وؼبا أىلتو لو الطبيعة من اغبركة والتنقل وا
وما دمنا يف صدد ذكر األعضاء الداخلية فلنا كلمة عن الغدة الدرقية قبل 
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أف نرتؾ ىذا اغبديث أهنا يف اؼبرأة من أىم األعضاء، فهي أكرب حجمًا يف 
اؼبرأة من الرجل وىي اليت تتحكم يف ؾبموعها العصيب ويف سيكولوجيتها 

ها. فقد قاؿ أحدىم على سبيل ودورهتا التناسلية وكذلك يف أسرار جنس
اؼبزاح أف الغدة الدرقية للمرأة رحم اثف، وىي على ذلك أكرب يف اؼبرأة من 
الرجل وتتضخم يف البنات عند البلوغ ويف بدأ الزواج حأل لقد كانت ىناؾ 
عادة يف بعض القبائل وىي جس الغدة الدرقية للتأكد من العذرة "البكارة" 

Virginity  الكبد عند اؼبرأة اعتقاد أنو مصدر العاافة ولقد كاف لكرب
 لصلتو الشاعرية ابغبب.

وليست أنبية اغبيض قائمة على أنو نزؼ دموي متكرر يقلل من 
حيوية اؼبرأة ووبد من نشااها، بل أنو يف انسكابو وبمل معو كمية وافرة من 

مليات اؼبعادة البلزمة للجسم عامة، كاعبًن مثبًل، فبا يلـز لبناء العظاـ والع
األخرى، فيذا علمنا أف حجم العظاـ واوؽبا أقل يف اؼبرأة من الرجل 
فلنتذكر أف ىذا أيضًا سببو انصراؼ اؼبعادف اليت تبين العظاـ واعبسم إذل 

 نواحي أخرى كاؼببيضٌن واللنب.
وال نطيل يف تفصيل الفروؽ التشروبية. بل يكفي أف كبيل القارئ 

ففيو تفصيل  امل بدي  لكل  "والرجلاؼبرأة "على كتاب ىافيلوؾ اليس 
ذلك. ولكننا نكتفي بذكر مسألة ىامة للبحث الذي كبن يف صدده وذلك 
ىو حجم اؼبخ.. فاؼبتب  ىو أخذ نسبة حجم اؼبخ لوزف اعبسم، فيذا جرينا 
على ىذه القاعدة دل قبد فرقًا كبًناً. وإذا نظران إذل أجزاء اؼبخ للبحث من 

سبق أف ذكران تغًن انآراء يف ىذا الباب فيما  وراء ذلك عن الذكاء فلقد
ىبتص ابعبزء اؼبقدـ للمخ كمركز للقوى اؼبفكرة العالية مرتكز يف اعبزء 
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 ويف ىذا تفضل اؼبرأة الرجل أحياانً ويتساوايف غالباً. Parietalاعبانيب 

أما يف مسألة اغبواس فليس ىناؾ من خبلؼ كبًن بٌن الرجل واؼبرأة 
مس والشم. فاللمس عند اؼبرأة أقوى من الرجل ومن ىنا ال يف مسألة الل

 دة ربملها لؤلدل اعبسدي. حأل لقد قاؿ أحدىم أف للمرأة سبعة جلود 
عن كاف للقطط سبعة أرواح.! فقد تكوف اؼبرأة أسرع يف الشعور ابألدل 
ولكنها أاوؿ يف التحمل. أما يف الشم فحساسيتها أقل من الرجل؛ ومن 

ق اؼبرأة الروائح القوية الشديدة بينما يضيق هبا الرجل ىنا نفهم كيف تطي
 ذرعا.

أنٌب انآف لذكر القوة اعبسدية. فالثابت على اإلابلؽ أف الرجل 
أقوى منها عضبلت، وأسرع وأدؽ يف اغبركات.  -اؼبساوي للمرأة يف الوزف

ويظهر أف السبب يف ذلك أف كمية اؼباء يف عضبلت اؼبرأة ويف دمها أكثر 
 الرجل.وقد اتضح كذلك أف اؼبهارة اليدوية يف اؼبرأة من الرجل. منها يف

ومن ىذا نعلم ؼباذا دل يفلح النساء يف اؼبعامل اليت تقتضي التجارب 
الكيميائية والطبيعية وربتاج لدقة يدوية خاصة. ىذا ما ثبت من الرسائل 
اليت تبودلت بٌن ىيمانس واألساتذة يف معامل الكيميا والطبيعة يف 

 امعات.اعب
على إننا هبب أف لبتم ىذا اعبزء من البحث بشيء جدير ابؼببلحظة 

عند اؼبرأة. فسرعة  Sense of Judgmentوىو سرعة حكم اغبواس 
حكم اغبواس عملية معقدة تقتضي التضامن بٌن اجملموع احملرؾ واغبسي 

 واؼبنعكسات العصبية. 
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ير اؼبسافات ومعىن سرعة حكم اغبواس، تقدير األحجاـ ابلنظر، وتقد
ابلظن والتخمٌن، وتقدير عدد النقود بسرعة، ففي ىذا ثبت ثبواًت بينًا أف 
 النساء يبتزف عن الرجل. ومن ىذا كن صرافات يف البنوؾ من أعلى ابقة.

ننتقل انآف إذل الناحية النفسية للمرأة، فعندما نتحدث عن النفسية 
أف نفصل ذلك نذكر  نتكلم عن العقل الواعي والعقل الباان. ولكننا قبل

على اإلابلؽ أف العقل على العمـو يف اؼبرأة أقرب إذل الطبيعة وأقرب إذل 
الفطرة، وأقرب إذل اغبالة البدائية، وأقصد بذلك أنو كلما تطور العقل كلما 
صار ربت حكم اؼبراكز العليا، وربت أتثًنىا، ومقيد بقيودىا، ونواىيها. 

ة اليت كانت بٌن اإلنساف األوؿ والطبيعة ولذلك فقد اإلنساف اؼبتحضر اؼبيز 
مبا رة. فقد كاف العقل الباان على  يء من السيطرة واغبرية واالنطبلؽ. 
ولعل قواه ىذه تفسر لنا كثًنًا فبا ال نعلم سره من اؼبعجزات واػبوارؽ. 
ولكي نثبت أف اؼبرأة أقرب إذل الفطرة من الرجل نذكر أف أكثر الساحرات 

لزار نساء، واؼبؤمنات ابػبرافات والتنجيم والداعيات لو نساء، وكودايت ا
 نساء.

اؼبهم من ىذا أف نعرؼ أف العقل عند اؼبرأة وخاصة الباان ليس 
ربت أتثًن اؼبراكز العليا سبامًا. ولذلك تسيطر اؼبراكز السفلي وىي األقل 
 سبداًن واألكثر بدائية، ولذلك قبد اجملموع العصيب يف اؼبرأة أكثر حساسية
ولكن اإل ارات بطيئة االنتقاؿ وألف العقل الباان لو تلك السيطرة يف 
اؼبرأة فاؽبسرتاي مرض خاص ابلنساء، وقد كانت أوؿ التجارب لشاركو 
وغًنه يف التنوًن اؼبغناايسي عن النساء وليس التنوًن اؼبغناايسي إال 

جيكل ""انفصاؿ" العقل إذل قسمٌن وليست حوادث ازدواج الشخصية 



 002 

غًن أمثلة من اؽبسرتاي، وكذلك حوادث اؼبشي ابلليل،  "سرت ىيدواؼب
وسنعود للكبلـ ابلتفصيل عن اؽبسرتاي يف الفصل اػباص بذلك، وقاؿ 
علماء النفس أنو ليست ىناؾ امرأة زبلو من أعراض ىستًنية، أما العقل 
الواعي عند اؼبرأة فيمتاز بشيئٌن الضيق والعمق ومن ىنا يتضح ؼباذا تنتقل 

أي ؼباذا تكبت وقد لوحظ  -رأة بسرعة من عقلها الواعي لعقلها البااناؼب
أف اؼبرأة ال تستطي  أف تعمل عملٌن يف وقت واحد وال تستطي  أف 

 تتحمل عاافتٌن قويتٌن معًا.

ومادمنا يف صدد التكلم عن العقل الباان فبلبد من ذكر ما يسميو 
 .Secondary Impressionsىيمانز التأثرات الثانوية 

ويعين بذلك سرعة انتقاؿ اؼبدركات اغبسية من الواعي للباان ٍب 
بقاؤىا فيو وثباهتا مستقرة يف أعماقها إذل أمد اويل. فمن الواضح أنو 
ماداـ العقل الواعي ضيقاً، والباان قوايً عند اؼبرأة فيف اؼبدركات سرعاف ما 

ايً. فيف اؼبرأة ال تنقل من ىذا لذاؾ. وكثًنًا ما تثبت عند اؼبرأة ثبااًت قو 
تنسى اعبرح الذي يصيبها. إذا نسيو الرجل وأخذ يف أمور مصرفو عنو. 
ويعد ىيمانس قوة التأثًنات الثانوية عنصرًا من عناصر الذكاء. ولكن 
اإلحصاءات تدؿ على أف الرجل واؼبرأة يستوايف أخًنًا أو إف تفوقت اؼبرأة 

 أحياانً. 
لرجل الذكي ىو الذي وبسن وما ىو الذكاء؟ يقوؿ ىيمانس أف ا

التخلص من اؼبآزؽ ويلمح وجهات النظر بسرعة. ويقوؿ سبًنماف "ىو 
الذي وبسن اغبكم ويصدؽ التعليل" والتعريف األوؿ مطابق للثاين غًن أف 



 005 

ىيماس يقوؿ أف ىذا متوقف على ثبلثة أمور: االنتباه، وسعة اػبياؿ وقوة 
تعادلة بٌن الثبلثة ىو العبقرية: وما التأثرات الثانوية، واؼبزيج التاـ بنسب م

داـ اؼبزيج يبكن خلطو بنسب زبتلف فمن ىذا زبتلف صفة الذكاء أما 
الكمية فهي موروثة وال حيلة لنا فيها. وال ينقص اؼبرأة يف عناصر الذكاء 
إال أف االنتباه قليل. ولكنا نعود فنقوؿ االنتباه إذل ماذا؟ أو االىتماـ دباذا؟ 

ىتماـ إذل ما اصطلح على أنبيتو الرجاؿ الذين ىم اؼبشرعوف االنتباه واال
واؼبفكروف أواًل وأخًناً! إف النساء حبكم أهنن أمهات فحياهتن تقـو على 
العاافة. وحياهتن تقـو على العاافة لضيق مركز الوعي عندىن. ألف 
الوعي وظيفتو التفكًن والتعليل. فبل يبكن الذي تسيطر عليو العاافة أف 

 دبا يهتم بو الذي ينصرؼ إذل التفكًن.يهتم 
والتاريخ ىبربان أف أكثر عباقرة الدنيا من الذكور. وعباقرة الدنيا يف 
نظر التاريخ ىم كبار اؼبكتشفٌن والعلماء والفاربٌن والفنانٌن وقد أحصى 

أف العباقرة من النساء من  -بعد أف استعرض كل السًن تقريباً -مونتجازا 
ؾبموع العبقرايت. فلنتذكر أف ىذه النسبة ؾبحفة حبق يف اؼبائة من  8 -4

 اؼبرأة ألف العبقرية قد قصرت يف عرؼ الرجاؿ على انحية واحدة. 

فمن اػبطأ أف نعتقد أف العبقرية قاصرة على الرجاؿ وال أف ذكاء 
اؼبرأة أقل من ذكاء الرجل. فكل ما ىنالك أف لذكاء اؼبرأة صفة غًن صفة 

ناؾ أف عناصر الذكاء مزجت يف اؼبرأة بشكل أخرج ذكاء الرجل. وكل ما ى
منها ارازًا ـبتلفاً، ولدراسة ىذا الطراز وأثره يف اجملتم  وبغية االستفادة منو 
وجهت األسئلة للجامعات واؼبعاىد واإلدارات للحصوؿ على بياانت عن 
صفات اؼبرأة من انحية اؼبثابرة والتطبيق واإلخبلص يف العمل واالبتكار 
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تذكار وغًن ذلك. فأصبعت انآراء على أف اؼبرأة ينقصها اػبلق واالس
واالبتكار، واألصالة والعمق. وقد اتضح أف النقص ليس يف قلة االنتباه أو 
االىتماـ ولكن يف اذباه االىتماـ لشيء مناقض الىتماـ الرجل وانتباىو. 
فيف العاافة مثبًل تتجو للجامد ال للمجرد أي إذل األ خاص ال إذل 

أل ياء. تتجو إذل ما يبكن أف وبس ويرى ويلمس والغالب أف العاافيٌن ا
 يبيلوف للتحدث عن األ خاص أكثر من ميلهم للتحدث عن األ ياء.

يقوؿ اايسرتاو "إف اؼبرأة تتنبو إذل القريب اؼببا ر، إذل العمل الكامل 
".. للشخص ذاتو. بينما ينظر الرجل إذل البعيد، وللعاـ، وللمجرد وللمجزأ

ويقوؿ ريبو " إف اؼبرأة تستذكر ابػبياالت اجملسمة واألمثلة اػباصة". ويقوؿ 
الليس "إف النساء اللواٌب يقرأف الفلسفة يبلن إذل الفبلسفة البعيدين عن 

 التجريد مثل أفبلاوف وريناف".
ومن كره اؼبرأة للتجريد، تكره اؼبرأة التحليل، فحأل يف اغبب أتخذ 

يء كما ىو وتكره التفاصيل. ويقوؿ لوتز " إف اؼبرأة الشخص أو الش
أعماؿ الرجل موجهة إذل التفصيل والتشريح" ولذلك وبب الرجل أف يقارف 
ويقارف بينما اؼبرأة تنظر للمجموع ولذلك ال ربب أف تقارف أو تقارف، بل 
تعزؿ وتبقى عل حدة... وعندما تبحث اؼبرأة قضية تريد فيها حكمًا هنائياً 

ا يهتم الرجل ابلتفاصيل العامة للقضية واقتصاد اؼبرأة يرج  إذل قااعاً، بينم
أهنا ال ربب التجزئة، وإسراؼ الرجل يرج  إذل حبو للتشريح والتحليل، 

 واػببلصة أف اؼبرأة حبكم ابيعتها عملية ترمي إذل الواق  والنتيجة.
ولقد ثبت عن االبات اعبامعة أهنن أكثر مثابرة من الذكور وأحسن 
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يف االمتحاانت وأ د إخبلصًا للعمل ولكنهن يتبعن الطريق اؼبعروؼ نتائج 
 وينقصهن اػبلق واالبتكار واألصالة.

وماذا عن الفنوف؟ إف الفن اػبالد يصدر عن عاافة متزنة اويلة 
"النفس" ودائمة النب . وعاافة اؼبرأة جيا ة متقطعة غًن متصلة األنفاس 

ألوؿ وىو اؼبنصب على  يء وموضوع الفن نوعاف مرئي وغًن مرئي. فا
يرى كالنقش والنحت فيقتضي أف تكوف عٌن "الوعي" غًن مغمورة 
ابلعاافة وإال تعذرت عليها الرؤاي. أما الثاين كاؼبسرح والكتابة فليس يف 
حاجة إذل ذلك وإف كاف على العمـو ؿبتاجًا لكي يكوف خالدًا للنفس 

يف الكتابة وقل من خلد الطويل اؼبتصل ولذلك قبحت اؼبرأة على اؼبسرح و 
 من النساء يف النحت والنقش للسبب الذي ذكرانه.

وختامًا ؽبذا اؼبقاؿ، نقوؿ إف حياة اؼبرأة النفسية تدور حوؿ عاافتها. 
وعاافتها من الرتكيز حبيث ال يبكنها أف هتتم بغًن  يء واحد يف وقت 

ي ال تبصر واحد. وتعًن كل مسألة جانبًا واحدًا تداف  عنو وسبضي إليو وى
غًنه، ولو ربطمت يف سبيلو. وعلى قدر ما عند اؼبرأة من حدة العاافة، 
ربب ىي أف توجد أو زبلق جوًا من العوااف أو العواصف. ومن ىذا 

 نعرؼ ؼباذا يرى النساء كثًناً يف حلقات البوكس وصراع الثًناف.
يقوؿ لوتز أخًنًا أف العاافة جعلت ذكاء اؼبرأة من نوع انقد خفي، 
ذكاء ال يستطي  أف يتناوؿ مهاـ الرجاؿ اعبافة اؼبعقدة ولكنو ذكاء من نوع 

 ظباوي رقيق. 
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 يشكب أودٌب أوسٍكىنىجٍت هًهج 

مسرحية "نبلت" أ هر من أف تذكر ويكفي للداللة على  هرهتا أف 
اسم نبلت ىو اسم اؼبلك الدامباركي الوحيد الذي لو  هرة عاؼبية أف 
اؼبناسب قبل الدخوؿ يف تفاصيل سيكولوجية نبلت أف نوجز أىم تفاصيل 
اؼبسرحية ،وخباصة ما ىو متعلق منها دبوضوعنا انآف وىو التحليل النعسي 

ة نبلت. فاألمًن نبلت مثل لؤلمًن اؼبثقف اؼبتصف أبعلى درجات لشخصي
الفضل والتهذيب وىو فوؽ ذلك فيلسوؼ ومفكر وؿبب للفنوف وخاصة 
اؼبوسيقى والتمثيل. ومبلحظ دقيق اؼببلحظة رائ  التعليق على اغبوادث 
والناس. وعندما ترف  الستار نعلم أنو قد فرغ من دراستو وأنو يبلغ من 

ثقافتو -ثٌن سنة تقريبًا ، وىااتف النقطتاف جديراتف ابؼببلحظة العمر ثبل
وعمره. ويتضح لذلك أنو انقم على الدنيا وعلى الوسط الذي يعيش فيو 
وقد أعطاه ذلك السخط لوان قاسبًا حزينًا وىذه النقطة أيضًا جديرة 

 اباللتفات.. أقصد عدـ الرضا اؼبؤدي إذل اؼببلؿ والضجر.

ر رف  الستار أف أـ األمًن تزوجت عمو بعد ونعلم كذلك على إث
موت أبيو ملك الدامبارؾ بشهرين. ونعلم كذلك أف أوؿ صدمة نفسية 
حلت ابألمًن، حدثت عندما ظهر لو  بح أبيو ومن ذلك الشبح علم أبمر 
اعبريبة. ونعلم من سياؽ اغبوار أف الشبح يكلفو ابالنتقاـ، ونصحو أف 

 لضمًنىا وىذه النقطة جديرة ابلتذكر.ىبلي أمو لسبيلها، وأف يدعها 
ولكن نبلت دل يطمئن إذل حكاية الشبح ألنو كاف متفقًا ال يؤمن كل 
اإليباف ابأل باح واػبياالت فأخذ يدبر حيلة يزداد هبا تثبتا من أمر اعبريبة. 
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وفيها ذلك التفصيل الرائ   "اؼبسرحية داخل اؼبسرحية"ومن ىنا نعلم أمر 
يغ عن اؼبمثل والتمثيل، ذلك الفصل الذي دل يكتب والدرس اؼبفيد البل

  يء مثلو على األجياؿ.
ولقد كاف أتثًن تلك اغبيلة انجحاً. فقد ظهر أثر اعبـر على وجو العم 
واضحاً. وىذا ما حدا هبملت للشروع يف االنتقاـ على األثر. فأخذ يتصن  

ثًن من النقاش اعبنوف. أقوؿ اعبنوف، وأان أعلم أف تلك النقطة دار حوؽبا ك
واعبدؿ. وضعت مؤلفات حباؽبا لتشرح ىل كاف نبلت ؾبنواًن أـ ال؟ على 
أف الذي يغلب على الظن أنو تصن  اعبنوف لكي يعمى على انآخرين 
مقاصده ولكن ىذا التصن  دل ىبف على أحد وجعلو على حد تعبًن النقاد 

فأخذت الريب ربواو  Too Much in the Sunيف وضح الشمس 
نظار تتجو إليو فأخذ من أجل ذلك يغًن مسلكو فبدؿ أف يبضي إذل واأل

قتل عمو توا التوى الطريق عنده وتشعب فقتل بولونيوس الوزير وجنت 
بسببو حبيبتو أوفيليا وانتحرت. أوفيليا اليت كاف وببها حبًا صبًا. واليت أساء 

واسطة الظن هبا كما أساء الظن بكل امرأة بعدما انكشف لو سر اعبريبة ب
الشبح. وجعلتو تلك اػبطة اؼبلتوية يضحي بصديقٌن عزيزين من رفاؽ 
صباه أرسبل معو القبلرتا وقد سبقتهم األوامر للجبلد. ضحا هبما، وعاد 
أدراجو مسرعًا حيث التقى وجها لوجو ببليرتس أخي أوفيليا وابن 

كبو  بولينوس، وبعد ىذا اللقاء أخذت النهاية تدنو سريعًا كفيلم ىائل يكر
 اػبتاـ. 

فقد كاف النزاع الذي بينو وبٌن اليرتس سببًا يف الفصل اػبتامي الذي 
يبارزه فيو اليرتس وهبرحو فيو بسيفو اؼبسمـو والذي ينتهي ابؼبأساة الدامية 
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 اليت يبوت فيها اعبمي  وتنزؿ الستار على ذلك اؼبصًن الفظي .

غًن التذكرة ىذا موجز صغًن جدًا للمسرحية الشهًنة ال أقصد بو 
 على أننا قبل أف ندخل يف تفاصيل التحليل هبب أف نتذكر النقط انآتية. 

 ظهور الشبح.  "2"

 اؼبشهد الذي يبوت فيو بولونيوس. "0"
 مصرع أوفيليا. "3"
 نزاع األخ واغببيب على قربىا. "4"

 اغبوار الذي دار بٌن نبلت وأمو. "5"
لدسرتف وروز نكراتز عبلقة نبلت أبصدقائو. ورفيقا صباه جو  "6"

وىواريتو..أما عن األولٌن فقد كاف يعلم النفاؽ الذي انطوت عليو 
صداقتهما. وكاف يفهم أف ىذا اللوف من الصداقة  ائ  يف عصور 
االنتقاؿ واالضمحبلؿ. وقد كانت حالة الدامبارؾ يف تدىور واكببلؿ 

يتو فكاف من الطبيعي أف يكثر النفاؽ والرايء. أما عن صديقو ىوار 
فكاف يطمئن إليو ويفتح لو دخيلة قلبو، وىذا الفهم الدقيق ألصدقائو 
كاف يدؿ على أنو كاف عاقبًل متمتعًا أبًب ما يكوف عليو العقل 

 وأنو كاف بصًناً بكل  يء وبكل حاؿ. -السليم
 الطريقة اليت دف  هبا اؼبلك اليرتس لبلنتقاـ من نبلت. "7"
 ينزؿ عليها الستار. أخًناً الفاجعة األخًنة اليت "8"

ىذا ما يهم من جهة اؼبسرحية أما من جهة اػبصائص اػبلقية 
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والنفسية فيجب أف نتذكر أواًل عن نبلت أنو أمًن مثقف وذو نزعة إذل 
التفكًن اغبزين والتأمل واؼبراجعة فأما اؼبلكة فيهنا يف رأي جيتو "مفراة 

أوفيليا فهي وديعة مطيعة العاافة تعيش بعيين ابنها" وتعبد اؼبلذات، أما 
ولكن ضعيفة سطحية وظل ألبيها، فنيت  خصيتها يف  خصيتو فهي ال 
تستم  إال إليو وال تعمل إال برأيو حأل يف أدؽ دخائلها وىو ما يتعلق حببها 

 ؽبملت.
أما اليرتس فهو نقيض نبلت يف كل  يء. سطحي ثراثر  ديد 

 االندفاع. 
لتجربة اليت صبعها ابلعمر واؼبرانة أما بولونيوس فاغبكمة السطحية وا

 وأفكاره قديبة ابلية ؿبافظ. ولو ميل إذل اغبيلة والوقيعة والدس.
أما العم أو اؼبلك اؼبغتصب فهو اراز اجملـر الذي يدوس الضمًن يف 

 سبيل إدراؾ أوااره. 

* * * 
عرضنا للمسرحية كأهنا قصة انتقاـ جيدة اغببك والسبك، مثًنة  إذا

لبلنتباه فيف ىذا يكفي لتفسًن قباحها ولكن ال يكفي لتفسًن خلودىا ال 
يكفي ألف تفسر لنا ؼباذا تزداد جدة وارافة كلما مر عليها الزمن. وؼباذا 
يزداد الناس إقبااًل على مشاىدهتا كلما قدـ العهد وتغًنت أ كاؿ 

 سرحيات وألواهنا؟اؼب

إنو من الثابت أنو ال يكفي اؼبسرحية أف تكوف التماسكة جيدة 
 السبك متزنة منطقية اؼببدأ واػبتاـ. ال تكفي تلك اػبصائص للخلود.
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إان لنعلم أف  كسبًن دل يبتدع نبلت، فهي أسطورة كانت معروفة 
فكرة قبلو فقد سبقتو ىاملتات عديدة. وكلها ترتكز حوؿ فكرة واحدة ىي 

االنتقاـ. وكل تلك اؼبسرحيات قبحت وأصابت  هرة ذائعة ولكن اػبلود  
كاف من نصيب  كسبًن وحده فما السبب؟ إين ألذكر على سبيل اؼبثاؿ 
ىاملت اليت وضعها اؼبؤلف اؼبسرحي الفرنسي بلفورست وتلك اليت 
وضعها اؼبؤلف االنكليزي كيد. كبل اؼبؤلفٌن أصاب قباحًا بعيدًا ولكن 

ر أين تق  "ضربة اؼبعلم" يف مسرحية  كسبًن إف ىذا اػبروج من لننظ
 كسبًن على اؼبأولوؼ، تنكب الدرب الشائ ، ىو سر عبقريتو. إنو ينفرد 

 بفهم إنساين خاص. ىو الذي جعلو ـبالفاً لكل من جاء ومن سيجيء.

ففي اؼبسرحيات األوذل عن نبلت دل يكن ىناؾ فصل الشبح وإمبا  
يتحدث عنو. أما إخراج الشبح بذلك الشكل الرائ   كاف يشار إليو أو

وتفصيلو ذلك التفصيل العجيب فيعين أنو ىو الذي أدرؾ بناقد بصًنتو أف 
ىو ؿبور اؼبسرحية. إف ذلك القتل جاء  -ىذا اللقاء بٌن الشبح ونبلت

خفية، خببلؼ اؼبسرحيات األخرى اليت كاف القتل فيها علنًا أي دل تكن 
 فاء.. ىناؾ جريبة وال خ

وفوؽ ذلك فقد كاف ىاملت قبل  كسبًن أو نبلت كما كاف يسمى 
يف ذلك الوقت الذي يقتل فيو أبوه، صبيًا ولذلك كاف يدبر القتل تدبًناً 

 مبا راً فينتهي ابالنتصار واستعادة العرش اؼبغتصب.

وكاف يف الرواايت القدًن يتصن  اعبنوف ولكنو كاف جنواًن منظمًا جيد 
ًن، ودل يكن أبية حاؿ  بيهًا ابعبنوف الذي اتصف بو نبلت السبك والتدب
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 Psychoseيف مسرحية  كسبًن. فينو دل يكن جنواًن كما يسمى ابلطب 
بل جنواًن فرويداًي ؿبضًا نيوروز يتميز بفرتات ونزوات ـبتلفة متباينة، يتميز 
 بفرتات من اؽبدوء والتأمل تعقبو فرتات من الغضب تتبعها فرتات من اؼبيل
إذل االنتحار، وتتعاودىا فرتات من االستخفاؼ ابلناس والسخرية منهم. 
وبٌن ىذا وذاؾ فرتات من أتنيب الضمًن وتقري  النفس والندـ على 
الرتاج  والرتدد. ذلك ىو جنوف نبلت عند  كسبًن جنوف يكاد يكوف 
حقيقيًا وال متصنعاً. يكاد يكوف أقرب  يء ؼبا ينتظر من  خص مثقف 

الضمًن. كلف ابالنتقاـ فرتدد بٌن الواجب والضمًن وبٌن مهذب حي 
التهذيب والوحشية وبٌن اإلنساف األوؿ البدائي اؽبمجي اؼبنتقم وبٌن 

 اإلنساف الذي استيقظ فيو ضمًن اؼبدنية وأخذ وباسبو ويراجعو.
ومن ألطف ما قرأت يف اؼبسرحيات األوذل اريقة اختبار نبلت إذ أنو 

تصب يشك يف حقيقة جنوف نبلت أراد أف ىبتربه عندما أخذ اؼبلك اؼبغ
فماذا يصن ؟ وضعو ربت اختبار لو  أف خطًن يف اتريخ اؼبعرفة اإلنسانية 
فيف اؼبعرفة يف أصلها "تناسلية" فيف الشخص إذا عرؼ أف يغازؿ امرأة 
ويظفر هبا، فينو ليس دبجنوف مطلقًا. ولذلك جاء يف األسااًن أف "آدـ 

لك فيف اؼبلك اؼبغتصب أوحى المرأة أف ذبتذب عرؼ امرأتو" وعلى ذ
نبلت إليها لًنى كيف يصن  ؟ولكن نبلت كاف ماكرًا إذ أمكنو أف يظفر 

 ابؼبرأة بدوف أف هبعلها تفشي السر ألحد.

فها ىو إذف موجز ؼبا ابتدعو  كسبًن وما أضافو لعاؼبي األدب 
 والنفس:
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ل األنبية ىو الذي خلق عنصر "اػبفاء" واعبريبة فأعطى ك "2"
 ؼبشهد الشبح بعد أف كاف  يئاً عدًن األنبية.

ىو الذي أبدى نبلت رجبًل ال صبياً. أي  خصًا ذا  خصية  "0"
انضجة. ٍب تعليمها وهتذيبها فصار ؽبا كل اػبصائص اليت ذبعل القتاؿ 

 والتدبًن عنيفاً ومثًناً من انحية اػبطة ومن انحية التفكًن.
اننية كلها فقد كانت تعتمد على الظروؼ غًن ىيكل الدراما اليو  "3"

اػبارجة واألقدار اؼبفاجئة إلحداث أزمة. فجعل  كسبًن مدار األزمة ثورة 
داخلية يف نفس رجل. بعبارة أخرى كاف رمزًا ؼبا عربت عنو النهضة. فيف 
النهضة قامت على إعطاء قيمة إنسانية فبتازة للفرد، وعلى إعطاء أنبية 

داخل النفس. إذ دل يكن لئلنساف قبل النهضة قيمة للتيارات اؼبتفاعلة 
 فردية ىامة. كاف  يئاً ضائعاً يف غمار الزحاـ.

وبعبارة أخرى كاف  كسبًن أوؿ عادل بدخائل النفس أمكنو بنظرة 
ملهمة أف يلم ابالذباىات اإلنسانية ومراميها أدرؾ ذلك من قبل فرويد 

حليل والتشريح أدركو وتبلميذه، ومن قبل أف يتصدى علماء النفس للت
خبيالو اؼبلهم وعبقريتو الثاقبة. على أنو فوؽ ذلك دل تكن مسألة نبلت ؾبرد 
معضلة تتطلب اغبل، دل تكن ؾبرد فكرة تتطلب البياف كبل بل أف مسألة 
نبلت عند  كسبًن ىي النفس اإلنسانية بكل خفاايىا و عاهبا، بكل 

ذبد من الشارحٌن حبًل  افياً منحنياهتا وزواايىا واواايىا معروضة لعلها 
وفوؽ ذلك فهو أوؿ مؤلف يف تلك األايـ عرض ؼبسألة اؼبقياس اػبلقي. 
أعين أوؿ مؤلف انتبو الستيقاظ الضمًن االجتماعي، ولشرح مسألة 
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الضمًن أرجو الرجوع إذل الفصل السابق اػباص بنفسية الشعوب ففيو 
خصاً مثقفاً منا يعيش تفصيل كاؼ فبل نعود إليو. ولكن نقوؿ لنفرض أف  

يف العصر اغباضر قضى عليو أف ينتقم من عمو على  رط أف يدع أمو 
بدوف أف يبسها بسوء م  أهنا مشرتكة يف اإلٍب البد أف يصن  ما صن  
نبلت من اؼبراجعة والتدبر والتأمل. البد أف يصن  ما صن  نبلت من 

ؼبسرحيات األوذل الرتدد حينًا واالندفاع حيناً. لقد كاف نبلت يف كل ا
بدائيًا يدبر القتل فيمضي إليو ببل اعرتاض من ضمًن وال وازع من رقيب، 
أما  كسبًن فقد وصف لنا اإلنساف اؼبثقف حٌن تعرتضو معضلة األخذ 
ابلثأر، فتصًن العقبات أكثرىا يف قرارة النفس والكارثة كلها يف الداخل ال 

 اؼبسرحيات وثب بذلك يف اػبارج وفوؽ ذلك فقد غًن معىن "القدر" يف
اؼبعىن إذل  يء حديث جدًا. أي قفز ابلفكرة إذل األماـ قروانً وقروانً، فلقد  
كانت الفكرة عن القدر إنو عوامل مسيطرة خفية تتآمر على البطل حأل 
تودي بو فوضح أف الفكرة عن القدر عند  كسبًن أف قدر اإلنساف ىو 

اننا ىذا، فلقد كاف من خلقو و خصيتو. وىي الفكرة السائدة يف زم
اؼبستطاع عن عملت لو كانت الظروؼ اػبارجة ىي السبب الوحيد يف 
تردده وللكوارث اليت مىن هبا كاف من السهل عليو أف يتغلب عليها. فينو 
قتل بولونيوس حٌن أراد يف ارفة عٌن وضحى برفيقي صباه غًن آسف 

اماً. فيف نبلت على أف الواضح أف  كسبًن ىبشى أف ينكر إصب  القدر سب
حٌن مضى أوؿ مرة لقتل عمو وكانت الفرصة ساكبة وجده يصلي فخشي 
إف ىو قتلو إذ ذاؾ أف تناؿ روحو مغفرة السماء فانصرؼ عن قتلو مؤقتاً. 
ولو أنو قتلو إذ ذاؾ النتهت اؼبسرحية ولكن العوامل اليت ذكرهتا، منعت 
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ة. وكذلك إصب  نبلت اؼبثقف اؼبتحضر من قتل اؼبلك وىو يؤدي الصبل
القدر الذي تدخل إذ ذاؾ كل ىذا أعطى للمسرحية ذلك اللوف الطريف 

 العجيب.
ولكن ؼباذا يرتدد الرجل اؼبتحضر اؼبهذب اؼبثقف ما داـ األمر 
واضحًا واعبريبة بينو..؟ لقد قامت األدلة ووضح اػبفاء فلماذا ال يقـو 

لك األسئلة حبيث دل نبلت توا بتنفيذ أغراضو؟ لقد ذكرت إجاابت كثًنة لت
يرتؾ اإلجابة عليها انقد  هًن وال مؤلف كبًن وال أديب لو قيمة ولكن 
أكثر تلك اإلجاابت رفضت ألهنا دل تكن تنطبق عل الواق  ابلرغم من أف 

 أكثرىا لو من اغبجج ما يؤيده.

وبعض تلك اغبلوؿ فلسفي وبعضو رمزي سياسي. وبعضو خرايف 
 دل هبد حبًل أهتم اؼبسرحية أبهنا خالية من وبعضو ثوري سبردي. وبعضو حٌن

 القصد واؼبعىن.

ولكن خلود اؼبسرحية كاف للرد على ذلك ،ويكفي لبلستدالؿ على 
أنبيتها من كل انحية أهنا كانت مرآة صحيحة لعصر النهضة عصر التحوؿ 
من الظبلـ إذل النور من عصر السلبية إذل اإلهبابية واغبقائق الدامغة وكما 

سرحية تصور ربواًل يف التاريخ األديب فيهنا تصور ربواًل خطًنًا يف حياة أف اؼب
 كسبًن ذاتو. إهنا تصور العبقرية وقد أخذت تنضج وتشعر حبراب األايـ 
ووخزات الزمن تصور مرحلة يف حياة  كسبًن عندما ربوؿ  كسبًن 

 الضاحك اؼبرح إذل  كسبًن اغبزين اؼبكتئب.
ا ابح بو عن مكنوانتو يف مسرحية دل يبح  كسبًن يف مسرحة دب
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نبلت. فينو يبدو للمتتب  لتاريخ اغبوادث أف  كسبًن أخرج نبلت بعد 
موت أبيو بقليل وأيضًا بعد أف خانتو ماري فيتوف وتركت لندف هنائياً. 
وماري فيتوف ىي "السيدة السمراء" يف أغاين  كسبًن ويظهر أف خيانتها 

رأة يف نبلت فيصور لنا، إما خائنة وحبيبة لو ىي اليت جعلتو قاسيًا على اؼب
ضعيفة سطحية فاقدة الشخصية، لقد كاف  كسبًن حساس النفس ككل 
عبقري فانطبعت اػبيبة اغبب على قلبو انطباعًا أليمًا صوره يف نبلت أروع 
تصوير ويظهر أف فكرة نبلت كانت قديبة لديو وكاف عازمًا على إبرازىا 

وبدليل أف يوليوس قيصر  "نبلت"أوالد للوجود بدليل أنو ظبى أحد 
ونبلت تتفقاف من انحية االنتقاـ سيكولوجيا فقد ذكر بلواارخ أف بروتس  

ودل يقل   "أىذا أنت اي ابين"كاف ابناً غًن  رعي ليوليوس قيصر. وأنو صاح 
كما ىو مشهور "أىذا أنت اي بروتس". يفهم من ذلك أف صراعًا عنيفاً  

س  كسبًن فتألبت اغبوادث وتضافرت على كاف دائرًا من قبل يف نف
 إبرازه فأخرج نبلت وجعلها صورة لذلك الصراع اؼبخيف.

أعود فأتكلم عن تردد نبلت واؼبدارس اليت تصدت لتفسًن تلك 
الظاىرة: أوال ىناؾ مدرسة جيتو وىو ينسب تردده لضعف  خصيتو 
 ويقوؿ أف العمل كاف أكرب من الشخصية اليت تصدت لو: وكاف يشبو
اؼبسألة بشجرة كبًنة تنمو يف إانء صغًن ال يلبث أف يتحطم عندما تنمو 

 الشجرة.

واؼبدرسة الفرنسية وثيقة الصلة آبراء جيتو فيهنا تقوؿ أف ضعف 
الشخصية ان ئ من قلة التوازف بٌن التفكًن والعاافة من انحية وبٌن 

مل سباماً. العمل من انحية أخرى فيف كثرة التفكًن والعاافة  لتا حركة الع
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 . Tragédie derla penséeويسموهنا ابلفرنسية مأساة الفكر 

ويقوؿ الربوفسور داودف أف نبلت دل يكن ينقصو العمل فينو ال  ك  
كاف يعمل ولكن العمل عنده متقط  فبزؽ الشمل غًن متماسك. كاف 

أحيااًن. وحأل تفكًنه كاف عبارة عن حقائق تذوب  يشبو ضبم بركاف يثور
أحيااًن وتتماسك أحيااًن ٍب تتبخر أخًنًا تبخر األ باح ليست أبفكار 

 حقيقية ولكنها فقاقي  ـبية. 
أما اؼبدرسة الثانية فتقوؿ إف العمل نفسو غًن مستطاع التنفيذ أبية 

نو كاف حاؿ، ولكن الرد على ذلك ىو أف الفرض سنحت لو كثًنًا ولك
يدعها سبر ٍب يسرتسل يف الندـ وتقري  الضمًن ٍب يهب اثنيا ٍب يرتاخى 

 وىكذا..
أما اؼبدرسة الثالثة فهي مدرسة فرويد، يقوؿ فرويد إف اؼبسألة كلها 
ان ئة من قلق نفسي مصدره ابيعة عصبية. لقد كانت الطبيعة العصبية 

الوراثة والثقافة والبيئة وىذه الطبيعة  موجودة هبملت أصبًل. وغذهتا
العصبية مصدر كل عمل فين. وقد يستمر اإلنساف يف حياة سهلة بدوف 
أف وبدث  يء ما. فيذا حدثت أزمة أو ما يسمى عتد علماء النفس 

Situation  تقتضي تصرفًا خاصًا من تلك الشخصية العصبية. فهنا تبدو
ياف فقد كاف االنتقاـ من العم األعراض واضحة: تبدو أعراض اؼبرض للع

سهبًل لو دل تكن ىناؾ مشكلة األـ. لو دل يكن ىناؾ "مركب أوديب" أي 
 -العبلقة الشديدة بٌن األـ وابنها واليت يقوؿ فرويد أهنا يف األصل جنسية

والكبت معناه   Repressionفتلك اؼبشكلة أحدثت ما يسمى ابلكبت 
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الناس ٍب يصًن ىذا الكبت غًن  كظم عاافة أو عمل ال يليق ظهوره أماـ
اختياري فننساه بتااًت ولكنو ال ينساان فتظهر علينا أعراض غريبة تعرؼ أهنا 
أعراض مرض. أعراض حقيقية نلمسها ولكن نكوف قد نسينا مصدرىا 

 ونشوءىا.

وشبة سبب سيكولوجي كبًن، أف يف علم النفس ما يسمى توافق 
 يعد نفسو كأبيو أو يريد أف أي أف نبلت مثبلً  Identificationالذات 

وبل ؿبلو أو يكوف على صورتو، فاألب واالبن يف العقل الباان صورة 
واحدة، وقد تنتقل صورة األب إذل العم، أو من يقـو مقاـ األب فهملت 
وبكم مركب أوديب الذي عادة ينتهي يف البلوغ فحل بو عند نبلت ما 

اـ فبن اغتصب أمو ولكنو ساع لبلنتق Fixationيسمى عند علماء النفس 
يف خيالو سيقتل نفسو اليت ىي صورة من أبيو أو من عمو ولذلك يعلم يف 
ابانو أنو سيدمر نفسو بذلك االنتقاـ، وىذا على األكثر سر تردده 

 سيكولوجيا. 



 034 

  



 035 

 سيكىلىجيت احلب
PSYCHOLOGY OF LOVE 

التعريف. وقد فسر ذلك الغموض الكاتب  اغبب كلمة غامضة
أبف الكلمة الواحدة تتغًن  "اغبب"الشاعر اؼبشهور دالمار يف كتابو اعبام  

مدلوالهتا ابألحواؿ والظروؼ واأل خاص واألمم واألجناس ومن أكثر 
األلفاظ اليت تغًنت معىن وداللة كلمة اغبب ولقد استعرض ججو يف كتابو 

اريف يف ـبتلف األمم وعند ـبتلف الكتاب سيكولوجية اغبب بعض التع
ليدؿ على اختبلؼ معىن ىذه الكلمة عند الناس صبيعًا بل لقد ىبتلف 
معناىا عند الشخص الواحد يف ـبتلف أدوار العمر، بل ويف ظروؼ 
ـبتلفة، على أف موروا أصاب إصابة كبًنة يف كتابو عن فن اغبياة، يف اعبزء 

وفسر ذلك أبف الطبيعة  "فن اعبنس"ىو اػباص ابغبب حٌن قاؿ أف اغبب 
تعطينا أدوات الفن يف  كل خاـ أي أف اؼبصور مثبًل هبد لديو األدوات 
البلزمة للتصوير يف متناوؿ يديو فعليو ىو أف يبزج األلواف ووبسن وض  
األضواء والظبلؿ حأل زبرج صورة فنية، وعلى ذلك يكوف اعبنس ىو ؾبرد 

، فيذا أضيف إذل ذلك اللقاء العاافة واػبياؿ ذكر وأنثى يتبلقياف ليتناسبل
 والفكر وما إذل ذلك فقد وجدت الصورة اليت تتخيلها لكلمة "اغبب".

فلننظر يف التعاريف أواًل. فيان سنجد يف أكثرىا تنوعًا وارافة جديرين 
 "األاننية منقسمة على اثنٌن"ابلتدبر واالنتباه. فاغبب يف رأي دي الساؿ 

 تبادؿ خيالٌن والتقاء جلدين. ويف رأي  امفور
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وأحسن ما قيل على اإلابلؽ يف التعاريف األدبية ىو ما كتبو تيوفيل 
جوتيبو: "أف يسلم  خص سبامًا نفسو نآخر، وأف يتنازؿ لو عما يبلك وما 
يعتقد فبل يرى إال بعينيو وال يسم  إال أبذنو أي أف تصًن واحدًا يف اثنٌن، 

ـ أنت انآخر، فتمتص  عاعًا، وتنشر حبيث ال يعرؼ ىل أنت أنت، أ
 عاعًا فتصًن القمر مرة والشمس أخرى، وترى كل اػبلق والوجود يف 
الشخص انآخر، فينتقل مركز اغبياة عندؾ إذل ىناؾ وتكوف مستعدًا ألكرب 
التضحيات وإنكار الذات، ومستعدًا ألف تتأدل على الصدر الثاين كأنو 

 ت تبذؿ! ىذا ىو اغبب!"صدرؾ أنت. واؼبعجزة أف تتضاعف وأن
على أف اؼبسألة من انحية علم النفس تتب  تقسيم الناس إذل ابقات 
فسيولوجية. وكبن يف ىذا ال نزاؿ نتب  رأي أرسطو من قدًن، أال وىو 
التقسيم إذل غريزيٌن وعاافيٌن، ومفكرين، وعلى ذلك يكوف اغبب أما 

يات السيكولوجية ابلغريزة أو ابلعاافة أو ابلفكرة، وؼبا كانت العمل
متشابكة متصلة فبل يبكن الفصل التاـ بٌن ىذا وذاؾ ولكن يبكن 
التغليب، وحيث يبكن تقسيم كل نوع إذل فروع، كما سنرى، يبكن كتابة 
معادلة جربية لكل  خص، ومنها يبكن أف نعرؼ نوع اغبب عند الشخص 
ء اؼبطلوب دراستو، ويبكن كذلك اغبكم على صفة حبو وصبلحيتو للبقا

 على وجو التقريب.
إننا نتكلم يف ىذا البحث عن اغبب من جهة علم النفس البحت، 

 أما حبثو من وجهة نظر فرويد وتبلميذه فسنفرد لو مكاانً خاصاً.
أما اغبب ابلغريزة، فهو اغبب يف اغبيواانت والذين دل يتهذبوا عاافة 
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امل ودل يرقوا فكرًا وعقبًل، فهو حب فيسيولوجي ؿبض، مبين على ع
جنسي ؿبض واألساس فيو االنتخاب الطبيعي اؼبعروؼ يف التطور 
البيولوجي، ولقد اعتقد بعض العلماء أف ىذا النوع من اغبب قد يكوف 
أصبًل للنوع الثاين وىو اغبب ابلعاافة، بدليل وجود تلك العاافة على 

، وإف  أرقى نوع من بعض اغبيواانت، ولكننا نعده يف الواق   يئًا مستقبًل سباماً 
ويبكن أف يتغلب على الغريزة اعبنسية  "غريزة القلب"كاف ببلداف يدعوه 

 حأل يف الرجل أي أف الرجل يبكنو أف وبب بعاافتو فقط. -األصلية

وعلى االرباد يف  "العقلي"أما النوع الثالث وىو اؼببين على التوافق
بااتً، ولكن أو يف اؼبزاج الفين أو العلمي، فهو من أ د األنواع ث "الفكرة"

التجاوب اعبنسي ىو األساس، ولقد تنبثق الرغبة اعبنسية يف أي وقت بٌن 
متحدين ابلفكرة، ولكنا نعرؼ أهنا يف كثًن جدًا من األحواؿ تبقى ـبتبئة 

 وىادئة، واتركة سلطاهنا للفكر وحده.

ولن أايل انآف يف الكبلـ عن الغريزة اعبنسية، فلها حبث خاص أيٌب 
ين أوجز ىنا ما يتعلق دبوضوعنا، فنقوؿ أف اعباذبية اعبنسية فيما بعد، ولك

 يء أساسي يف الطبيعة اإلنسانية، وىي على عنقها ذبد يف مقتضيات 
اؼبدنية اغباضرة ما ىبفف ىذا الصنف سبامًا، أو يكاد يبحوه فيف اؼبشاغل 
اؼبادية واالىتماـ جبم  اؼباؿ والعقار، وكذلك اؼبسائل الفكرية والفنية 

لعلمية، قد جعلت ىذه الغريزة ربتل يف حياتنا مكاان يكاد يكوف اثنوايً، وا
أضف إذل ىذا اؽبمـو واؼبتاعب واؼبسئوليات وما إذل ذلك، وكذلك ما 
تقتضيو الظروؼ من السيطرة على ىذه الغريزة وجعل تلبيتها مطابقة ؼبا 

اليت تسمح بو التقاليد االجتماعية، ولكن ما ىي ىذه اعباذبية اعبنسية 
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علينا أف نتعلم مقاومة االنقياد إليها؟ والتمهل يف اعبري وراءىا؟ أغلب 
الظن أهنا أواًل أمواج مغناايسية نتلقاىا، فيف وافقت األمواج اليت تش  منا 

هبا وىذه األمواج زبتلف قوة وإ عاعًا يف كل  خص عن  "نشعر"فيننا 
والشعور هبا وبدث يف  انآخر، وكبن أكثر ما نكوف هبا إحساسًا يف اؼبراىقة،

الشاب ارتباكًا أكثر يف الشابة، والغالب أف ىذا االرتباؾ أو اػبجل 
اعبنسي نتيجة للمدنية إذ يوجد غالبًا يف اؼبثقفٌن، وىو أبو "اغبياء" وعلى 
ذكر اؼبدنية نقوؿ أف اإلنساف بينما وجد أف عليو أف يتحكم يف إرادتو فبل 

فقد عرؼ بطريقة أخرى أف يستدًن يليب داعي الغريزة تلبية اائشة، 
"اللذة" وذلك يف استدامة اللمس والقبل والعناؽ وما أ بو ذلك ووبتمل 
أف الفنوف نشأت من استدامة السرور على تلك األوضاع ؼبا فيها من 
االنسجاـ والتوافق، م  كبح النفس وادخار الطاقة العصبية، وعدـ 

 اإلسراؼ فيها جنسيًا.

يار اغبيواين" انتخااًب جنسيًا فحسب، بل يكوف ولقد ال يكوف "االخت
أعمق من ذلك بكثًن أي أف يكوف انتخااًب عضواًي، أو يف رأي رو 

Roux- .تفضيبًل فيسيولوجيا أو بعبارة أخرى انتخاب خلية ألخرى 

 انحب بانؼاطفت 

ىذا الضرب من اغبب ىو أكثر ضروب اغبب  يوعًا يف تلك األايـ، 
على أف أنبية البحث فيو ىي يف الكشف عن ألواف سيكولوجية من اغبب 
ليست من اغبب إال قشرة، وم  ذلك يعتقد أغلب الناس أف ما يزاولوف 
ىو اغبب. فيف فشل تعجبوا وعزوا ذلك إذل خيانة من وببوف ونقصهم. 
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ا حاالهتم ربليبًل صحيحاً، ألمكنهم أف يعرفوا مواقفهم ولو أهنم حللو 
 ابلضبط. فيذا أصابتهم خيبة يف اغبب، دل تكن ؽبا وق  كارثة.

 فهناؾ أربعة أنواع من اغبب ابلعاافة: 
 ؾبرد اغباجة إذل اعبنس انآخر. -2

 الرومانتيكية العاافية.  -0
 اغبناف. -3
 . Affectionاحملبة اؼبقرونة ابلتقدير  -4

أما اغباجة إذل اعبنس انآخر فهي حاجة ابيعية إنسانية فما من  "2"
إنساف يبيل إذل العزلة إال إذا كاف  اذًا أو وحشًا على أف ذلك قد ينشأ 
من ؾبرد نظر العازب إذل اثنٌن معاً. فينو ىبيل لو أف يف ىذا االزدواج منتهى 

انظر بتااًت إذل ما  السعادة فيسارع إذل اختيار الزوجة على ىذا االعتبار غًن
 قد يكوف يف ىذا االزدواج من القيود أو االختبلؼ احملتمل. 

أما الرومانتيكية، فهي  رؾ من الطبيعة لتطبيق القانوف  "0"
التناسلي. وىذه الرومانتيكية متنوعة األ كاؿ فمنها عبادة الطبيعة يف 

وسيقى وأغاف ألواهنا وأ كاؽبا، ومنها عبادة اغبفبلت العامة دبا فيها من م
ومرح. أما الرومانتيكية يف اغبب فمعناىا حساسية عاافية زائدة لكل ما 
ىبتص ابؼبرأة. وال جداؿ يف أف أكثر النساء عندىن ىذه الرومانتيكية كبو 

 الرجل ولكنها ال تتيقظ حقاً إال إذا أحبت اؼبرأة أواًل:

عة فيف وأكرر أف ىذه الرومانتيكية العاافية يف الرجل  رؾ من الطبي
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صوت اؼبرأة وانسجاـ قوامها، وأانقتها يف اؼبلبس كل ىذا هبعل منها صباهبا 
وىو ـبدوع أنو وببها. والدليل على أف ىذا حب ونبي  -عليها فيحسب

قصًن األجل ىو أنو دبجرد ما تزوؿ ىذه اؼبظاىر اليت تزيغ أبصاره ينصرؼ 
 ألخرى أكثر إغراءاً من األوذل.

العاافة ليس حبًا ولكنو نسج خياؿ وقشرة  اؼبهم أف ىذا الضرب من
 اغبب وليست لبابة بتااتً. 

اغبناف. ىذا ىو الرابط القوي. وقد ىبتبئ عند أكثر الناس  "3"
اجملردين من الرومانتيكية العاافية. فيكوف ظاىرىم خشنا وابانهم ذىباً. 

وىو ىذا اللوف من العاافة ال يتغًن بتغًن أحواؿ احملبوب  كبًل أو خلقًا 
يشابو من انحية عاافة األمومة، غًن أف ىذه تعطي وال تنتظر جزءاً، أـ 
اغبناف يف اغبب فبل يعيش على اؽبباء، بل البد أف يغذي ابلتبادؿ وإال 
انطفأ وذوي. فما يروى يروى أف فتاة أحبت  ااًب وتزوجتو وكاف ىذا 

بذات الشاب معوج السًن فأحبتو بعيوبو وأخطائو إذل أف مرض ذات يـو 
الرئة فسهرت عليو ليل هنار حأل  فى. فلم يكد يشفى حأل رج  سًنتو 
األوذل. فقبلت حأل ىذا العبث وصربت عليو. ولكنها عادت ذات يـو إذل 
اؼبنزؿ فجأة فوجدت اػبادمة يف أحضانو. فألقت بنفسها من النافذة. 
ى ولكنها دل سبت، بل  فيت والواق   فيت يف النهاية جسدًا وروحاً. عل

أف اؼبهم يف عاافة اغبناف أهنا سلبية دبعىن أهنا تقبل العيوب وتدلل وتغفر 
الذنوب وفوؽ ذلك فبل اتصاؿ ؽبا بعادل الفكر أو القيم األخبلقية أو 
الفلسفية أو ما يشبو ذلك، أما النوع األخًن الذي سنشرحو فهو على 

 حو.النقيض، إهبايب مقرتف ابلتفكًن والرغبة يف خًن احملبوب وإصبل
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وقد زبطئ إذا ظبينا ىذا اللوف  Affectionاحملبة ابلتقدير  "4"
اػبالص من التقدير حباً. فينو يف رأينا ضرب من الصداقة العالية. ألنو ال 
يقرتف ابػبياؿ وال الرومانتيكية، بل على العكس فيو  يء من اعبمود 

 والصرامة وميل احملب إذل خًن احملبوب وهتذيبو ورفعة  أنو.

ا يفسر ما يعجب لو كثًن الناس وىو أف ربب امرأة مباحة لكل وىذ
الناس رجبًل ذا  أف فبل تبيحو نفسها وال تصن  معو قليبًل فبا تصن  م  

 أقل منو  أانً ذلك ألف اغبب ىنا وىناؾ ىبتلف كل االختبلؼ. 

 انحب بانفكشة

تتأثر فكرتنا عن اغبب بعوامل  أل زبتلف ابلرتبية والوسط والثقافة 
فيف فكرة الفبلحة عن اغبب زبتلف عن فكرة فتاة اؼبدنية وفكرة األؼبانية 
عنو زبتلف عن فكرة الفرنسية، وفوؽ ذلك فنحن نتأثر دبا نقرأ. ونتأثر دبا 

من تلك العوامل يتكوف  -نراه يف السينما واؼبسرح وما نسمعو يف اإلذاعة
  عند كل منا صورة خاصة ؼبثلو األعلى وبتل خياؿ وأمانيو.

فيذا وجدان  خصًا يبثل الصورة اليت كوانىا يف خيالنا عن مثلنا 
األعلى، ارتبطت ىذه الصورة اؼبنظورة دبا تكوف يف خيالنا عنو سابقاً وتظلل 
أعيننا من ذلك اليـو سحابة فكرية تغطي على أبصاران فبل نعود نرى من 

على ما كبب إال بعٌن خيالنا. ىذه ىي خدعة اغبب الكرى فيذا سار اغبب 
نشتهي صار حقيقة اثبتة، وصران نرتجم كل ما نشاىده فيمن كبب وفقًا ؼبا 
زبيلناه على أف من أىم عوامل اغبب ابلفكرة إرضاء النفس ابلغرور. فيف 
الغرور أساسو أف يرضي الصورة اليت يف خيالنا. وما أكثر ما ينشأ من نقص 
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يصطحب  اب  نشعر بو فنريد أف نعوضو بصحبة  خص آخر. فكثًنًا ما
 ابة صبيلة أنيقة لًنضي غروره وزىوه وكثًنًا ما تصحب امرأة رجبًل  هًناً 
لًناىا الناس تتأبط ذراعو فيذا كاف فنااًن فيهمها أف تسم  الناس يقولوف 
أهنا ملهمتو. ويرضي غرورىا على كل حاؿ أف تشعر أف ؽبا أثرًا يف إنتاجو 

 أو يف  حذ عبقريتو.
غبب على اإلابلؽ ىو اغبب الذي هبم  على أف أقوى أنواع ا

عقليتٌن متفانبتٌن. واالختبلؼ يف العقلية ال يؤثر حباؿ يف اغبب عند غًن 
اؼبثقفٌن، أما عند اؼبثقفٌن. فهو مسألة خطًنة فيف ذوي التفكًن العارل 
عندما يتقابلوف ألوؿ مرة قد يعرتي الواحد منهم وجـو اويل وذلك خوفاً 

 على اختبلؼ يف الرأي.من أف تبدو كلمة تدؿ 
نعيد فنكرر أف اغبب النا ئ من التوافق العقلي ىو أعلى أنواع اغبب 

 وأكثرىا دواماً. 

 انؼالقت بٍٍ األَىاع انثالثت

إف نشاانا ينجلي إما عن اريق الغريزة أو عن اريق االنفعاؿ أو عن 
 اريق العقل ويبكن فهم ذلك من الرسم انآٌب:

 عناصره يظهر النشاط أنواع النشاط الثبلثة

 توافق عقلي أو خياؿ أو غرور فكرة عقلي

ؾبرد حاجة إذل امرأة أو حالة أتثًنية  عاافة انفعارل
 عاافية أو حناف أو ؿببة التقدير
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ذباذب جنسي خاص أو حالة جنسية  حساسية غريزي
 عامة أو حالة جنسية  اذة

يكن من مظهر النشاط فينو يندر أف يبدو يف  كل واحد بل  ومهما
الغالب أنو يكوف مزهبًا من العناصر اؼبذكورة أعبله، وىذا اؼبزج وبدث يف 

 -العقل الباان ووبدث بنسب ـبتلفة يبكن التعبًن عنها ابلشكل انآٌب:
مثبًل ح=  02وإذا جعلنا الدرجة العليا  22ىػ زائد 5وزائد  25ح= 

 و= حناف. "رومانتيكية"اغبب ىػ= حالة أتثًنية عاافية 
قلنا أف تلك العناصر سبزج يف العقل الباان. واؼبهم أف نعلم أهنا سبتزج 

 ىناؾ بغًن علم منا. وىذا ىو اؼبثل.

م  انآنسة ب.  "أ"يتبلقى بعض الشباف والشاابت يتكلم الشاب 
يتأثر بنربات صوهتا أو تفكًنىا أو  كل وجهها. ٍب يبضي ليتحدث إذل 

وقد اعتاد أف  "أ"وىي ال تقل صبااًل وفتنة عن  "ب"أخرايت منهن انآنسة 
يراىا ويعجب هبا، ولكنو بعدما ينصرؼ، وقد خيل لو أنو نسي كل  يء 

الضيق اػبفي، وسبر أايـ قد تكوف خالية من كل  يء، أو فيها  يء من 
وإذا بو يكتشف فجأة أمرًا يف نفسو، وىو أف انآنسة الزمة لو ويضجر 
ألهنا غائبة عنو وقد يبلقي ىذه انآنسة وتلك ولكنو يشعر  عورًا وثيقًا أنو 

 .."أ"ما من أحد يسد مكاف انآنسة 

 ويقوؿ عقلة الباان أين أريد أف أراىا أين ال أستطي  أف أعيش بدونو. 
يبكن أف نعرب عما حدث أف صوهتا وىو  "أين أحبها" ويف النهاية
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ٍب هبر ىذا يف  "و"مظهر من اعباذبية اعبنسية كاف اؼبنبو األوؿ ولندعو 
العقل الباان إذل استحساف قوامها وحديثها فلندع ىذا اؼبظهر التأثري 

فيذا أضيف إذل ىذا عنصر من  "ىػ"إذل  "و"فقد أضيف  "ىػ"العاافي 
وكاف اؼبزج قواًي وثيقًا نشأ اغبب اغبقيقي بكل معناه  "ب"عناصر اػبياؿ 
 السيكولوجية. 

وقد أصر ستنداؿ على وجوب "اإلعجاب" كعنصر من عناصر اغبب 
 و رااً ؼبيبلده. وقسم اإلعجاب إذل ثبلثة أقساـ:

 إعجاب ابػبطوط والتقاسيم واؼبظهر. "2"
 إعجاب بصفة عقلية أو خلقية. "0"

 ة خيالية.إعجاب مبين على صور  "3"
فعلى ىذا يكوف اغبب الكامل. ىو اإلعجاب الكامل اؼبكوف من 
تلك األقساـ الثبلثة، وإننا لو دققنا النظر يف رأي ستنداؿ لوجدانه هبم  
سيكولوجية اغبب اليت فصلناىا تفصيبًل وافيًا يف كلمة اإلعجاب اليت 

 يذكرىا.

 أَىاع انُساء فً انحب 

قاه كثًنًا وميزتو أنو ال يهتم ابغبب وال ىذا الصنف نل املرأة الباردة:
يعرفو فيذا اتصلت برجل كاف ذلك ابلتقليد أو الغرور أو للمصلحة وكل 
حياهتا إمبا ىي أوتوماتيكية اجتماعية، وال تشعر إال بنوع واحد من اغبب 

 ىو اغبب ألافاؽبا.
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د وق"متزنة العاافة والعقل واعبنس، إذا انبثق حبها  املرأة االعتيادية:
مشي ىادائً. ينقصها االبتكار والبدأ أبي  يء ويستحيل أف  "ال ينبثق

ربب من نظرة واحدة وال يولد حبها إال إذا جاء من يعرؼ أف يولده. وكثًن 
من ىؤالء النساء متهمات ابلربود، وذلك ألهنن دل يوفقن للرجل الذي 

 يعرؼ كيف يستخرج كنزىن اؼبدفوف.
يتٌن متناقضتٌن ال زبض  الواحدة منهما ذبم  بٌن انح املرأة العنيفة:

لؤلخرى. فهي قد ربب جبسدىا حبًا جارفًا وربب بعقلها حبًا عاصفاً. وقد 
تزاوؽبما معا، لرجلٌن ـبتلفٌن وال يبكن لرجل واحد أف يقـو ؽبما حباجتيها 
ألهنا مطبوعة على حب التغيًن والتبديل. ويف اباعهن كثًن من الرجولة، 

 الذي تتجلى فيو الذكورة على أسبها قوة أو فكرًا.ويبلن إذل الرجل 
فصلنا سابقًا الفرؽ بٌن العاافة التأثرية واغبناف  املرأة العاطفية:

واغبب ابلتقدير واالحرتاـ. غًن أننا ىنا نزيد على ذلك أف الرجل ال 
يستلـز أف يكوف عاافيًا أتثرايً، لكي يبلك اغبناف والقدرة على احملبة أي 

ف خشن اؼبظهر، ال يتأثر ابؼبظاىر اعبميلة، وم  ذلك فهو أنو قد يكو 
مستطي  بذؿ حناف وؿببة كبًنتٌن. ولكن اؼبرأة اليت سبلك العاافة التأثًنية، 
دائمًا يكوف عندىا قدر وفًن من اغبناف، أو احملبة، ولكن ىذا ليس بقانوف 

من عاـ، فكم من نساء ىبدعننا على أننا بصورة عامة يبكن أف مبيز ىذه 
 ذلك مبلحظة: 

مقدار األاننية عندىا، فهذه الصفة تتعارض م  صفات اغبناف  "2"
 واحملبة ابيعتها. 
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معاملتها وحب لؤلافاؿ على أف اؼبرأة احملبة فتبدو ابيعتها ىذه  "0"
من الصغر. فيف إخبلصها اثبت ال يتغًن ابلظروؼ وقد قلنا سابقاً أف حبها 

تنتظر أف يبادؽبا الرجل حبها، فيذا ابدؽبا غفرت لو  يغفر ويسامح. ولكنها
 صبي  عيوبو.

عاافة ىذا الصنف من النساء مبنية على  املرأة امللتهبة العاطفة:
اػبياؿ الثائر العنيف. والغالب أهنن مثقفات تثقيفًا عالياً. ولكن الواحدة ما 

كامبًل   تكاد ذبد الصورة اليت يف خياؽبا عن بطلها حأل تفىن فيو فناءاً 
وتتحمس لو ربمسًا كبًناً. وبقدر ما تكوف ىذه اؼبرأة صلبة وعنيدة وغًن 
مبالية يف حالتها الطبيعية بقدر ما تتغًن يف حالة اغبب وتقـو بتضحيات 

 خارقة للعادة.
قد تكوف اكتسبت التفكًن ابلتعليم والثقيف ولكن  املرأة املفكرة:

صفة فيها التحليل الغالب أف ىذا الصنف يولد وال يصن  وأىم 
والتحميض ومن آايهتا أهنا تقدر الرجل أواًل ٍب رببو بعد ذلك التقدير. فيذا 
امتزج ذلك التقدير، بقلب ويف ؿبب كانت اؼبرأة سبثل أرقى صنف من 
النساء والغالب أهنا إذا دل تصادؼ من تقدره وربرتمو تعيش يف عزلة اتمة، 

 ا تفكًنىا وعاافتها.أو توجو نشااها جملهودات عامة تصرؼ فيه
على أف ىناؾ نوعًا من اؼبرأة اؼبفكرة اليت ال قلب ؽبا وأغلب الظن 

 أهنا تنقلب ؾبنونة يوماً مًا. وعلى األقل تنصرؼ إذل اإلجراـ أو الرذيلة.

 " انغشٌزٌىٌ.1"

نقصد ابلغريزيٌن أولئك الذين دل تتناوؿ الثقافة هتذيب غرائزىم بعد. 
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جدًا يف عصران اغباضر. وال هبب أف نسئ الظن  وقد صار ىذا النوع قليبلً 
بتأثًن الغريزة اؼبطلقة: فبمقدار ما توجد أنواع من الغريزة غاية يف سوء 

 الطباع، دبقدار ما توجد أنواع غاية يف حسن اػبلق والطباع الرفي . 
وأوؿ قسم من ىؤالء ابقة الفبلحٌن، واغبب عند الفبلحٌن غريزة 

هد للحصوؿ على القوت واؼبنفعة ولعل نوع الغريزة انئمة يغطي عليهما اعب
عندىم ان ئ من الضرورات اليت تقضي هبا حالة القرية نفسها، من صعوبة 
التخفي، وقلة اؼبصادفات الغرامية، ولذلك ما يكاد الفبلح وبس تنبو 
الغريزة حأل يسارع إذل اختيار الزوجة اختيارًا يراعى فيو قبل كل  يء 

 قتصادية، أو اعباه عن اريق االتصاؿ أبسرة معروفة.زايدة اؼبوارد اال

أما يف اؼبدينة فينصاؼ الغريزين ىم ابقة الصناع والعماؿ، وىؤالء 
يسارع الواحد منهم يف سن مبكرة إذل إهباد صلة بفتاة أو امرأة من أىل 
اؼبدينة، ويتجو الواحد منهم حسب ميولو، فيتزوج حبكم اؼبصادفة، إذا 

ما أيملو من  -من اعتياده الرتدد عليها-فيمن يعا رىا  وجد الواحد منهم
الراحة اؼبنزلية، قبل التفكًن يف أية عبلقة أخرى.. وىذا ان ئ من أهنم 

 . -نصف متعلمٌن تلقوا معلوماهتم من القراءة السطحية، والسينما والراديو

 " انًخىسطىٌ: 2"

ىؤالء تلقوا تعليمًا عقليًا ؿبضاً، وىم أرقى من السابقٌن فقد أسبوا 
التعليم يف اؼبدارس، ولكنهم ما يزالوف ينتسبوف إذل الغريزيٌن ألهنم دل يثقفوا 
تثقيفاً روحياً. وأوؿ ما يتلقى الواحد من ىؤالء دروس اغبب إمبا يتلقاه على 

: وأيخذ من اغبب فكرة يد خادمة يف الدار أو مربية، أو صديقة للعائلة



 042 

خاائة والغالب أف أفراد ىذه الطبقة ولنضرب مثبًل،  اب من عائلة 
ال ىبلو من مراقبة عائلتو، م  توجيو خلقي وسيكولوجي أكثره  -متوسطة،

مبين على اػبطأ، ولذلك فيف الفرد منهم يعيش يف جو مصطن ، يدفئو 
ذوذ اعبنسي، أو خيالو اؼبنبثق، ولذلك كثًنًا ما وبدث بسبب ذلك الش

يكتشف الشاب كذب اؼبأساة أو اؼبلهاة اليت سبثلها فتاتو، فيما يسوء ظنو 
 .-بطبيعة اغبب، أو يسوء ظنو ابغبياة على اإلابلؽ

 " انًحظىظىٌ: 3"

ثبلثة أقساـ: اؼبنصفوف جباذبية وىبية، واألغنياء، ٍب اؼبتصفوف عقبًل 
 وروحاً دبقدرة على اغبب اؼبثارل. 

هبد عباذبيتو الطبيعية مورد النساء سهبًل، ولكن  -القسم األوؿ
التحليل السيكولوجي ؽبذا الصنف أدى إذل فهم نفسيتهم، فيف سهولة 
اغبصوؿ على ما يبتغوف، جعلهم ال يشعروف مطلقًا بعظمة اغبب العميق، 

 وىم من تلك الناحية دائماً يف  قاء مسترت.

دور احملرمات من سن أما الغين أو ابن الغين، فغناه ييسر لو ارؽ 
ابكر. وغالبًا ما يق  يف حبائل امرأة صبيلة ماكرة. فتمنحو دنيا مزيفة قد 

 يفيق منها أو ال يفيق.

أما الصنف الثالث وىو صنف القادرين على اغبب اؼبثارل فهو قليل 
جداً، وقد كاد ينعدـ، ويتميزوف بقدرهتم على الفناء يف حب امرأة واحدة، 

ن اػبيانة والغدر واغبرماف ولكنهم هبدوف عظمتهم وقد يبلقوف اؼبر م
 ولذهتم يف ىذا اغبرماف. 
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